
77

Historiedidaktik som meta- 
kognition – udspil til komparativ 
fagdidaktik 

Aase H. Bitsch Ebbensgaard

 
Indledning
”Fagdidaktik beskjeftiger seg bredt med forholdet mellom fagets teori og praksis, 
og søker å utvikle fagets teori om praksis og om dets samfunnsmæssig funksjon.
Fagdidaktik har et markert fagkritisk og samfunnskritisk element og sikter, gjen-
nom forskning og undervisning, mot å utvikle endringskompetense.” 

Sådan formulerer den norske historieprofessor May-Brith Ohman Nielsen sig om 
fagdidaktikkens rolle (Ohman Nielsen, 2003: 126).

Målet med nærværende artikel er i forlængelse af ovenstående at vise, hvor-
dan undersøgelser af det videnskabsteoretiske grundlag for et fag, her faget hi-
storie i det danske gymnasium, (måske) kan få betydning for, at visse didaktiske 
problemstillinger komme mere frem i opmærksomhedsfeltet både teoretisk og 
med blik for praksisfeltet. 

Artiklen undersøger og plæderer for, at elevernes indsigt i historiefagets 
didaktiske videnskabsdisciplin er afgørende for at fremme deres metakognitive 
historiekompetencer. Dette sker med et udblik til det gymnasiale samfundsfag.

Artiklen er et bidrag til en diskussion om, hvorvidt denne måde at tænke fag-
didaktik ind i elevernes læringsmål kan anvise en teoretisk tilgang, hvorpå man 
kan komparere og skabe forbindelse mellem forskellige fags didaktikforståelser. 
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Artiklen er dermed et bud på én mulig metode til at arbejde med sammenlig-
nende fagdidaktik.

Tese og oversigt

En lang række historiedidaktikere i Norden og Tyskland har påvist, at historie-
faget, når det drejer sig om den flerfaglige humanistiske dimension af faget, ikke 
blot må arbejde med, hvad der skete eller er sket i fortiden – altså klassiske histo-
riske temaer –, men faget må samtidig lægge vægt på at inddrage viden fra den 
historiedidaktiske forskning om histories virkningshistorie og på historiebrugens 
betydning for identitetsdannelse og for menneskers ageren i fortiden såvel som i 
de moderne samfund (Jensen, 2004 a og b). Metakognition, personlig myndighed 
og historiebevidsthed kan kvalificeres ad den vej. 

Men at inddrage viden fra den historiedidaktiske forskning i undervisningen 
kræver, at det historiedidaktiske vidensområde som del af fagligheden også bliver 
genstand for didaktiske overvejelser. Det drejer sig altså ikke kun om, at eleverne 
skal lære historie og om, at de skal lære at lære historie, men det drejer sig tillige 
om, hvordan man didaktisk set kan anskue det forhold, at eleverne også skal 
lære om, hvordan man er kommet frem til viden om det at lære, at skabe og at 
bruge historie. Didaktik i forhold til denne sidste form for meta-læring i historie 
benævner jeg så 2. ordens didaktisering. 

Der argumenteres for, at tankerne om dette 2. ordens didaktiseringsbegreb 
måske kan give ideer om, hvordan der kan etableres forbindelseslinjer til andre 
fags didaktikforståelse. Altså er det et bud på, hvordan man kan forestille sig, at 
man kan arbejde med en sammenlignende fagdidaktik. Tesen er, at fag kan ligne 
hinanden ganske meget, hvad angår materialer og emner, men det er forskellen 
på deres videnskabsteoretiske forankring, der sluttelig betyder noget for fagenes 
didaktiske tilgange.

Argumentationskæden begynder med et kort blik på forholdet mellem sam-
fundsfag og historie i de gymnasiale uddannelser. Derefter bevæger jeg mig over 
i en diskussion af visse afgørende temaer i det teoretiske grundlag for historiefa-
gets humanistiske didaktikforståelse. Endelig sluttes der af med tankerne om 2. 
ordens didaktisering.

Historiefaget på de gymnasiale uddannelser
Historiefaget i det almene gymnasium defineres i læreplanen både som et 
samfundsvidenskabeligt og humanistisk fag (Læreplan for historie 1.1). Som 
samfundsvidenskabeligt fag er historiefagets kernestof og læringsmål knyttet til 
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forskellige samfundsvidenskabelige teorier og metoder. Som humanistisk fag er 
historie, hvad angår kernestof, et komplekst og multidisciplinært fag forbundet 
med en lang række humanistiske videnskaber, hvoraf kultur- og sprogforståelse, 
mentalitets/idéhistorie og klassisk historievidenskab står centralt. Men også lit-
teratur og kunst er vigtige elementer i faget. Dette hænger sammen med fagets 
brede tekstbegreb. Hvad angår læringsmål (i læreplanen kaldet faglige mål), kan 
historie ses som en bestemt erkendeform forbundet med fænomenologi og her-
meneutik (læreplan for historie på stx). 

Historie er kun på stx et fag på A-niveau. På htx har man et fag kaldet ’Tekno-
logihistorie’, på hhx ’Samtidshistorie’. På hf fik man i 2005 et nyt fag: ’Kultur- og 
samfundsfagsgruppen’.

Historie på stx (A) blev ved reformen i 2005 beskåret med ca. 20 procent 
svarende til, at samfundskundskabsdelen i faget forsvandt (Christensen i dette 
nummer af Cursiv). Så længe samfundskundskab var en del af faget, smittede 
den samfundsfaglige tilgang af på de rent historiske emner, da lærerne fra officiel 
side blev opfordret til at integrere en del af samfundskundskab i historie. Efter 
2005 blev historiefagets faglige mål og kernestoffet mere tydeligt historisk, og den 
humanistiske dimension i faget blev klarere, som følgende lille analytiske blik på 
læreplanen kan vise: 

Klassiske historiske temaer som periodisering, udvikling og samspillet mel-
lem menneske, samfund og natur står stadig centralt. Men det kulturelle og men-
talitetsprægede viser sig fx derved, at et tema som ’kulturmødeproblematikken’ 
indgår i tre af de fem store hovedområder i kernestoffet. Eksplicitte mentalitets- 
og kulturhistoriske temaer nævnes som obligatoriske: Renæssance, reformation, 
oplysningstid, national identitet og menneskerettigheder (Læreplan for historie 
på stx 2.2). 

Eleverne skal desuden lære om mennesket som historieskabende og histo-
rieskabt og om forholdet mellem historie uden for skolen og i skolen. Derudover 
understreges det i læreplanen, at alt arbejde i historie skal forbindes til elevernes 
nutid, og der skal være fokus på udvikling af elevernes ’historiske bevidsthed’ 
(Læreplanen 2.1). Historisk bevidsthed sættes ofte lig med begrebet ’historiebe-
vidsthed’. Men der er faktisk en forskel. Historisk bevidsthed drejer sig om at 
have historisk indsigt og forståelse, historiebevidsthed er derimod en erkende-
form – altså et karakteristikon ved selve den menneskelige bevidsthed (Jensen.   
2003 o.a.s). 

Af mere samfundsfaglige emner i læreplanen kan nævnes: Dansk demokrati, 
velfærdsstaten, Danmarks internationale placering og europæisk integration. 
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Betydningen af den empiriske forankring 

Læreplanen for historie i stx demonstrerer alt i alt et ret tydeligt element af en 
humanistisk tilgang til faget. Det giver derfor en vis mening at fokusere på histo-
riefagets humanistiske dimension i forhold til fagets didaktikbegreb. Men før vi 
går dybere ind på det i det følgende, kommer der først et lille blik på forholdet 
mellem samfundsfags og histories empiriske og teoretiske forankring. 

Det er her, vil jeg vise, at man kan finde grunden til fagenes forskellige di-
daktikopfattelser.
 I læreplanen for Samfundsfag, stx på A-niveau står der

”Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske 
og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker 
samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige 
udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres stand-
punkter og handlemuligheder.” (Læreplanen for Samfundsfag på stx A 1.1. 
Min kursivering).

 
Samfundsfag arbejder således med et empirisk set konkret og eksisterende gen-
standsområde, nemlig samtidens samfund og samfundsforhold. Kernestoffet 
defineres i faget som sociologi, politik, økonomi og international politik (Læreplan 
for Samfundsfag A: 2.2: Kernestof). Fagets forbindelse med samfundsvidenska-
berne fremgår tydeligt. 

Historie kan i modsætning til dette jo ikke beskæftige sig med selve fortidens 
kultur eller samfund som empirisk virkelighed, da fortiden som bekendt netop 
ikke mere er til som egentlig empiri. 

Selvom samfundsfag og historie kan være enige om, at fagene supplerer 
hinanden i forbindelse med at udvikle elever til demokratiske og refleksive men-
nesker (Christensen i denne publikation), så er der altså helt konkret en forskel i 
samfundsvidenskabernes og historievidenskabens empiriske forankring, som på en 
eller anden måde er afgørende for, hvilke videnskabsteoretiske positioner man 
må og kan anvende i faget. 

Kulturhistorikeren Palle Ove Christiansen siger, med henvisning til antropo-
logen Kirsten Hastrup, at i antropologi er samfund en empirisk betinget kategori, 
mens kultur i antropologi er en mere analytisk implikation: ”Derfor kan kulturen 
netop ikke ”findes”, men må i stedet skrives af antropologen eller historikeren” 
(Christiansen, 2000: 209). Selvom Hastrup senere er knapt så kategorisk i sin 
skelnen (Hastrup, 2010), så er hendes tidlige synspunkt en understregning af, at 
historie er en kulturskabende, men også kulturskabt arbejdsproces. 
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Historie er altså henvist til at arbejde med, hvordan tolkninger om fortiden 
bruges, sætter spor og virker ind på mennesker. Dermed nærmer visse dele af 
historiefaget sig de erkendeformer, som karakteriserer kulturfagene. Men inden 
for historiefaget har det ikke altid været således. 

Historie – hvilke historier?

Palle Ove Christiansen viser i sit skelsættende arbejde Kulturhistorie som opposition 
(Christiansen, 2000), at der i historieforskningens historie har været en benhård 
strid mellem kulturhistorikere og dem, som forstod sig som de eneste ’rigtige’ 
historikere. De sidstnævnte var de historikere, der arbejdede med staters økono-
miske og politiske historie, eller makrohistorie, som man også kalder det. I egen 
forståelse var disse historikere de egentlige videnskabelige historikere. De søgte 
metodisk frem mod at kortlægge ”wie es eigentlich gewesen war” – for at bruge 
historikernestoren Leopold von Rankes udtryk. 

Kulturhistorikerne blev fra disse historikeres side anset for at være useriøse 
sværmere, og deres arbejde blev tilmed ofte overset i videnskabelige udgivelser 
og i den akademiske verden (Christiansen, 2000: 78 ff.). 

De ’rigtige historikere’ var dem, der i mange år, ja indtil for nogle årtier siden, 
satte dagsordenen i forhold til arbejdet i det gymnasiale historiefag. Det medførte, 
at mange historielærere mente, at forskellen mellem undervisningsfaget historie 
i gymnasiet og videnskabsfaget historie på universitetet kun var en forskel i ab-
straktionsniveau, grader af fordybelse eller grader af seriøsitet i kildetolkninger og 
lignende. Altså at gymnasiefaget ’historie’ handlede om, at eleverne først og frem-
mest skulle arbejde på makroniveau med staters politik, økonomi og magtforhold. 
Historiedidaktik drejede sig i den forståelse mest om at forbinde det gymnasiale 
historiefag med det ’sande’ videnskabelige basisfag og den videnskabelige histo-
riske kildekritiske metode (Jensen 2004 a: 54 ff).

I dag er historiefaget i det danske gymnasium i høj grad et erkendelses- og 
dannelsesfag og som sådan tæt forbundet med den lærendes subjektivitet og de 
værdier, der er i og omkring den lærende på et bestemt tidspunkt i en bestemt 
kulturel sammenhæng. Men der er foregået en del kampe inden for faget, før det 
er blevet således. 

Mit ærinde i denne artikel er ikke at plædere for, at historiefaget i gymnasiet 
skal løsrives fra det videnskabelige. Tværtimod er mit ærinde er at vise, at den 
klassiske videnskabelige historieposition ikke længere nødvendigvis er hverken 
den eneste eller den vigtigste af fagets videnskabsforankringer. Resultaterne fra 
kulturvidenskaberne og ikke mindst forskningen omkring historieskabelse, hi-
storiebrug og historiedidaktik er helt afgørende nye videnskabelige basisfaglige 
områder i forhold til historiefaget i gymnasiet. 
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I det følgende vil jeg gå nærmere ind på fire didaktiske temaer i historie og 
derigennem klargøre disse temaers forbindelse til forskellige videnskabsteoretiske 
grundlag. Hensigten er at påvise, at fags erkendelsesmæssige og videnskabsteo-
retiske forankring kan være en måde at finde frem til, hvordan og hvorfor fagenes 
didaktik udformes forskelligt.
 

Historiedidaktiske temaer

Første tema: ’Re-præsentation’ og virkningshistorie

Når genstandsområdet i historie (altså forstået som fortid som empiri) i mod-
sætning til hvad der gælder for alle andre fag, ikke eksisterer ’per se’, men kun 
som rester og spor, er man overladt til alene at tolke disse tegn og spor. Sporene, 
fortællingerne og historieskrivning er således udtryk for menneskers og kulturers 
tydninger af verden og omverden og udtryk for, hvordan man i tidligere tider 
og kulturer har kommunikeret denne tolkning ud til omgivelserne med blik på 
betydning og virkning både i en samtid og en eftertid.

Fænomenologer benytter om dette forhold det tyske begreb Vergegenwär-
tigung. På dansk kan det måske oversættes til gen- eller re-præsentation. Hermed 
menes, at historie som fremstillinger i tekst og genstande (alene) gen-præsenterer 
det forgangne i enhver form for eftertid eller nutid (Gallagher & Zahavi, 2010). 

”Virkeligheden er dømt til at gå med slør. Hun kan aldrig lade sig selv se”, 
skriver Kirsten Hastrup poetisk (Hastrup, 1992: 22) med henvisning til antropolo-
gens erkendeform og i forlængelse af fænomenologiens tanker om perceptionens 
betydning. 

Historie og historiefaget drejer sig derfor om, hvordan de menneskeskabte 
spor kan aftvinges en mening og viden, dvs. afkodes, så de fortæller noget afgø-
rende om kulturers eller personers virkelighedsopfattelser, handlinger og normer 
set i forhold til enhver nutid.

Fortidens fortællinger, symboler, ritualer og andre kulturelle frembringelser 
sender samtidig lange forbindelseslinjer ind i nutiden. Kirsten Hastrup udtrykker 
det på den måde: “For at begivenheder skal huskes og blive en del af historien, 
må de erfares som betydningsfulde” (Hastrup, 1990: 89). Det er altså afgørende, at 
historiefaget fokuserer på, hvordan og på hvilken måde fortidens spor, begiven-
heder og fortællinger spiller ind på og påvirker en eftertid og en nutid. 

Filosoffen Hans-Georg Gadamer kalder dette Wirkungsgeschichtliches Bewußt-
sein – altså virkningshistorisk bevidsthed (Kemp, 2001). 

Selvom et fag som samfundsfag også opererer med repræsentationer (om end 
nok i anden betydning af ordet) og virkninger, så har historie ikke har andet end 
gen-præsentationer og virkningshistorie som kildegrundlag. Det er de egentlige 
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historiske fænomener, som omsat til historiedidaktikkens sprog er udtryk for 
fortidens historiebrug og historiekultur. Når fag har forskellig empiri, må didak-
tikken logisk nok også formes forskelligt. 
 

Andet tema: Tid som didaktisk dimension 

Historiefaget er ifølge læreplanen forpligtet på både en synkron og en diakron 
tilgang til stoffet (Læreplan 3.1). Med dette menes, at iagttagelse af fænomener 
i faget skal behandles i en bevægelse fra det lokale/ individuelle til det fjerntlig-
gende – rumligt set – og samtidig iagttages i forhold til et eller andet tidsbegreb 
– det vil fx sige bagud i den nære og fjerne fortid og fremad mod nutiden med 
blik mod fremtiden. 

Tid er imidlertid som historisk fænomen et meget kompliceret begreb, der 
ingenlunde kun er det samme som en traditionel tidslinje. Det diakrone perspek-
tiv er fx både urets tid, universets tid, erindringens tid, kultens tid, springende 
tid mm. (Ebbengaard, 2005, 2006 o.a.s. og Jensen, 2003 o.a.s.). Didaktisk set er 
de mange tidsforståelser en udfordring i historiefagets arbejde, men samtidig et 
aldeles nødvendigt tema, når betydning af historiebrug som agenda i en nutid 
med blik mod en fremtid skal erkendes. For visse historiedidaktikere er det ikke 
mindst netop tidsbegrebets kompleksitet, der karakteriserer historiebevidsthed. 

Det forhold, at det historiefaglige arbejde ifølge læreplanen også hele tiden 
skal ses i forhold til nutiden, er en faglig tilgang, som det ofte er ganske svært at 
forklare meningen med for ikke-historikere – ikke mindst er det svært at forstå 
for elever. Den almindelige opfattelse er stadigvæk, at historie er det samme som 
fortid, og at fagets genstand derfor kun er, hvad der skete i fortiden. Man forestil-
ler sig fejlagtigt, at historiefagets opmærksomhed standser før dagen i dag! Men 
historie giver kun mening som en erkendeform eller som fortællinger i enhver 
nutid, som vi vil diskutere det nærmere nedenfor. 

På dette punkt kunne man tro, at historie og samfundsfag er alvorlige fag-
lige konkurrenter, fordi historie så også bliver et fag, der leverer en aktuel sam-
fundsindsigt. Men modsat kan man dog snarere sige, at de to fag arbejder på 
forskellig vis med at skabe indsigt i nutidens fællesskaber. 

Det er den store tyske forskning om historiedidaktik som historiebevidsthed 
(Geschichtsbewußtsein), der her kan give nyttige redskaber til at forstå, hvordan 
fortiden så at sige kan være med i nutiden, som vi kommer ind på det i afsnit 4.

Tredje tema: Historie som en ideografisk og tolkende erkendelse

Historie beskæftiger sig som fag og videnskab som andre humanistiske discipli-
ner med det unikke og dermed med den konkrete menneskelige handling. Det vil 
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sige med hændelsen, sporet og værket som fænomener. Historievidenskab er en 
ideografisk videnskab og ikke en nomotetisk videnskab. 

Humaniora og de humanistiske fag på universiteter og gymnasier har som 
følge heraf som arbejdsmetode en uomgængelig forbindelse med de refleksions-
former, der indskriver sig i en eller anden relation til forskellige skoler inden for 
fænomenologi og hermeneutik, skønt omformet til de respektive fags specifikke 
metoder – f.eks. historisk kildekritik. Humanioras legitimitet er ikke mindst at 
befordre en refleksiv dannelsesproces, som ikke kan foregå uden om og forbi 
sproget, tolkningen og det intersubjektive forståelsesunivers (Zahavi, 2003). 

En tolkning er som bekendt ikke en objektiviserbar størrelse, men er tværti-
mod led i en uafsluttet og u-afsluttelig bevægelig proces, som er karakteriseret 
ved, at den konstant kan og må udsættes for senere tiders relevansbetragtninger 
og dermed debatteres igen og igen (Hastrup, 2004). Det sker oftest som mundtlige 
eller skriftlige sprogliggørelser ind i en ny tid. Tolkningen kan dermed ændre ka-
rakter og blive fundamentalt anderledes end tidligere tydninger, men tolkningen 
kan tillige medvirke til ændre og påvirke den eftertid, som den foregår i. Det kan 
ske både i det godes og det ondes tjeneste. Talrige eksempler fra fortid og nutid 
kunne fremlægges her. 

Som følge heraf er enhver historisk tolkning en eller anden form for intellek-
tuel nutidig omformnings-, tolknings- og skabelsesproces, når den foregår formelt i den 
videnskabelige verden og i undervisningens verden. Denne konstante nytolkning 
er et afgørende element i filosoffen Paul Ricoeurs tænkning om transformation og 
refiguration (Hermansen og Rendtorff, 2002, Kemp, 2001, Rendtorff, 2000). 

Skal man forstå, hvad historie er for et fag, og hvad fagets legitimitet er også i 
et didaktisk perspektiv, må man opsøge de tænkere, der erkendelsesteoretisk har 
arbejdet med de begrebselementer, som er centrale i historiefagets humanistiske 
dimension. Vi vil derfor i det næste tema se nærmere på historiefagets teoretiske 
forankring i fænomenologi og hermeneutik.

Fjerde tema: Histories fænomenologiske forankring 

En forskelsgivende og sammenhængsgivende forståelse af forskellige fags fag-
didaktik kan med fordel tage udgangspunkt i disse fags forskellige teoretiske 
grundlagspositioner i forhold til deres genstandsområde eller empiri. Histories 
humanistiske dimension har tæt tilknytning til fænomenologi som erkendelsesfi-
losofi. Helt enkelt sagt hænger det igen sammen med, at fagets genstandsområde 
er spor fra fortiden eller fortællinger om fortiden og derfor ikke Sandheden om 
fortiden. 
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Fænomenologien vil sige, at at vi erkender verden gennem den måde den 
fremstår for os på. Fortiden som virkelighed i strikt videnskabelig forstand kan 
aldrig findes.

”Selvom distinktionen mellem fremtrædelse og virkelighed må opretholdes 
(…) forstår fænomenologer den ikke som en distinktion mellem to adskilte 
domæner (hørende til henholdsvis fænomenologi og videnskab), men som 
en distinktion, der er fænomenet iboende, og som foreligger i den verden, 
vi lever i.” (Gallagher og Zahavi, 2010: 39)

Den fænomenologiske erkendeform kan ikke karakteriseres kort, men af betydning 
for historiefagets humanistiske dimension er, at fænomenologi understreger 
betydning af ’førstepersons-perspektivet’ (altså den enkeltes perception og er-
kendelse), intentionalitet (bevidsthedens opmærksomme ’rettethed’ mod noget), 
teorier om fænomenbegrebet og ikke mindst betydningen af begrebet ’Lebenswelt’ 
altså livsverdensbegrebet (Gallegher og Zahavi 2010, Zahavi, 2003). 

Gallegher og Zahavi udtrykker det således med henvisning til to af fænome-
nologiens store fædre Edmund Husserl og Maurice Merleau-Ponty: 

”Vi bør aldrig glemme at vor viden om verden, inklusive den videnskabe-
lige verden, udgår fra et førstepersonsperspektiv (…) Den videnskabelige 
verden er indlejret i erfaringens verden (…) Selv de mest eksakte og ab-
strakte videnskabelige resultater forudsætter livsverdenens anskuelige og 
givne subjektrelative evidens.” (Gallagher og Zahavi, 2010: 129) 

Forståelse som proces

Et kerneord i fænomenologi og i historiefaget er tillige forståelse. Ordet forståelse 
er vigtigt i de fleste gymnasiefag, men ordet betyder ikke altid helt det samme. 
Det er den videnskabsteoretiske forbindelse, der definerer begrebet i forskellige 
fagligheder. Overordnet set henviser begrebet forståelse til to forskellige erken-
deformer. Den ene form for forståelse drejer om at erkende noget i omverdenen, 
fx en sammenhæng. Den anden form for forståelse drejer sig om at ’sætte sig ind 
i’- altså et mere empatisk begreb. 

I histories humanistiske dimension arbejder man med begge forståelsestyper 
– hver for sig og i forbindelse med hinanden. At lære om en historisk kultur vil 
lægge vægt på den første forståelsestype. Man skal eksempelvis lære at forstå 
forskellige bud på begrundelser for, hvorfor mennesker handler ud fra religiøse 
motiver, eller man skal lære at forstå, hvilken rolle kunsten kunne have i middel-

Historiedidaktik som metakognition – udspil til komparativ fagdidaktik



86 

alderens samfund. Har man forstået, viser det sig ofte ved, at man kan klargøre 
eller forklare et eller andet for andre. At tolke en originaltekst – historisk, filoso-
fisk, religiøs eller litterær – eller et visuelt kunstværk kan være mere knyttet til 
den anden form for forståelse. 

Processen vil ofte kunne karakteriseres som en menings-skabende proces, idet 
tolkningen nok tager udgangspunkt i faglige metoder, men den kan ikke totalt 
adskilles fra den tolkende persons medbragte for-forståelser og kulturelle situ-
erethed. Men det afgørende ved begrebet forståelse set i forhold til historie – og 
andre humanistiske fag – er, at det er et processuelt begreb og altså ikke et absolut 
resultat som i visse naturalistiske videnskaber og fag.

Filosoffen Ricoeur understreger, at det er i spændingsfeltet eller det dialek-
tiske forhold mellem det for personen fremmede og det kendte, at en forståel-
sesproces kommer i stand. Spændingen mellem identitet og fremmedhed er det, 
der betinger kommunikationens dannelsesmæssige betydning (Hermansen og 
Rendtorff, 2002: 19). Ricoeur taler endvidere om, at forklaring kan føre frem til 
forståelse. Dette hænger igen sammen med, at både forståelse og forklaring for 
hermeneutikeren er betinget af ’for-domme’ – det vil sige af den erfaringspulje 
eller vidensmæssige bagage, man som forsker eller elev medbringer i den viden-
skabelige proces, uanset om det er en humanistisk fortolkningsproces, der er tale 
om, eller en mere naturvidenskabelig empirisk/teoretisk undersøgelsesproces 
(Gallagher og Zahavi, 2010 og Hermansen og Rendtorff, 2002).

Det er den sammenhæng mellem forklaring og forståelse, der er tydelig i hi-
storiefaget. I fagets humanistiske dimension vil forklaringer ofte være bundet til 
en form for deduktivt tekstarbejde og den argumenterende dialogiske undervis-
ningsform. Forståelse er i højere grad forbundet med den induktive læringsform, 
altså med det forhold at subjektivitetens inddrages i tolkningsarbejdet. 

Forståelse er imidlertid i mange videnskaber ikke altid en nødvendig betin-
gelse for de videnskabelige resultater. Omvendt kan de videnskaber som har 
med kultur at gøre, overhovedet ikke frembringe videnskabelige resultater uden 
et minimum af forskerens ’forståelse’. 

”For det første er der ingen viden uden én (eller flere), der ved, og for det 
andet er viden altid en viden-om-noget fra et særligt perspektiv. Viden er 
derfor et socialt forhold snarere end en substans.” (Hastrup, 2010: 75)

 

Historiedidaktik som faglig viden 
Som nævnt i indledningen kan fag ligne hinanden, hvad angår indholdselemen-
ter, men de videnskabsteoretiske positioner, der ligger bag fagene, kan betyde, 
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at fagenes didaktiske tilgang skaber kategorialt og mentalt forskellig viden og 
læring i fagene. 

Det følgende afsnit sigter på at vise, hvorfor indsigt i den tyske didaktikforsk-
nings resultater og positioner kan være et nyttigt vidensfelt i forhold til at levere 
indsigt i historiefagets humanistiske dimension. 

Tysk historiedidaktik og historiebevidsthed

Forskningsdisciplinen ’historiedidaktik’ i den tyske forståelse beskæftiger sig med 
et kompleks af temaer så som undervisning, læring, dannelsesprocesser og bear-
bejdning og reception af historie. I det tyske forskningsfelt om historiedidaktik 
interesserer man sig desuden eksplicit for at undersøge, hvordan historie bruges 
i offentlige og kollektive sammenhænge, og altså ikke kun for historie som skole-
fag. Historiedidaktikeren Klaus Bergmann skriver således:
 

„Abgekürzt kann man die Geschichtsdidaktik als eine Disziplin bezeich-
nen, die sich mit der Verarbeitung (Rezeption) von Geschichte beschäftigt.“ 
(Bergmann, 1997: 245)

For den store ’grand old man’ inden for tysk historiedidaktik, Jörn Rüsen, er 
krumtappen i historiedidaktik at fokusere på, hvordan tid og fortælling skaber 
mening for nutidens mennesker, og han ser samtidig tid og fortælling som de 
egentlige mentale figurer i alle former historiebrug. Rüsen udtrykker det således, 
at historie er en narrativ ytring, der inkorporerer en eller anden forestilling om tid 
og orientering i det indre og ydre liv i personen. Historiefortælling er:

„… die Kompetenzen einer sinnhaften Orientierung der menschlichen 
Lebenspraxis im Zusammenhang der drei Zeitdimensionen durch Ver-
gangenheit, in einem Wort: Um ‘narrative Kompetenz.“ (Rüsen 1997: 262)

Zeitdimensionen og narrative Kompetenz har direkte forbindelse til fænomenologen 
Paul Ricoeur og hans hovedværk: Tid og fortælling (Temps et recít 1983-1985). 
Rüsen fremhæver tillige betydningen af begrebet Vergegenwärtigung – altså det 
fænomenologiske begreb om historie som ’re-præsentation’, jeg nævnte tidligere. 

Rüsen skelner ud fra empiriske undersøgelser af historiebrug mellem traditio-
nel, eksemplarisk, kritisk og genetisk historisk narrativitet og historiebevidsthed. 
Mennesker lever med alle fire former for historiebrug i deres ’livsverden’, og 
indsigt i, hvordan tid og fortælling opfattes og bruges i samfund og kulturer som 
identitetdannere og handlingsbaggrund, er vigtig kilde til samtidig at erkende 
fortidens nutidsfunktion (Rüsen, 1993: 6 og 81). 
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Fænomenologiens begreber er således afgørende for at forstå, hvad historie er 
for en mærkelig størrelse i vores bevidsthed og også som fag. Det drejer sig ikke 
mindst om begreberne tid, erindring, intentionalitet, receptionsformer og den 
personlige og kollektive for-forståelse. Dette tydeliggør, at historiedidaktikken le-
verer en slags metaindsigt i, at det at ’lære historie’ er en mental bevægelse fra af-
kodning af den foreliggende historietolkning/tekst/genstand frem mod skabelsen 
af nye, fortolkende narrativer. Det er disse narrativer, der producerer afgørende 
orienteringspunkter for handlen og ageren hos den enkelte og kollektivet – både 
i positiv og også negativ forstand. 

En anden historiedidaktiker Jürgen Straub, der bygger videre på Rüsens og 
dermed på Ricoeurs tanker om tid og fortælling, udtrykker det samme således:

„ Historisches Bewußtsein ist (...) die Orientierungsbildende, narrative 
Konstruktion einer als sinnstrukturierten Verlaufsgestalt konzipierten 
Einheit zeitlicher Differenzen, wobei grundsätzlich kollektiv Bedeutsame 
Erfahrungen und Erwartungen artikuliert werden“ (Staub, 1998: 103)

Endelig er der den dimension i den tyske historiedidaktiske forskning, at discipli-
nen arbejder med og omhandler menneskers historieforestillinger i mange former 
for fællesskaber. Den offentlige og kollektive meningsdannelse i kulturen er den 
symbolske orienteringsramme, som vi forholder den individuelle og den private 
erindring til. Dette udtrykkes af Bernd Schöneman således:

”Geschichtsdidaktik versteht sich heute als Wissenschaft vom “Geschichts-
bewußtsein in der Gesellschaft” (Jeismann). Damit überwindet sie ihre 
noch bis in die 1970’er Jahre hinein reichenden Beschränkung auf den Sta-
tus einer reiner Schul- oder Unterrichtsfachdidaktik“ (Bernd Schönemann 
2006: 72)

Dette ligger i forlængelse af Jörn Rüsens tanker om, at historiedidaktik er ’meta-
historie’ (Rüsen, 1993). Historiedidaktik kan altså skærpet udtrykt anskues som 
historiefagets grundnerve (Jensen, 2003 o.a.s). Det er erkendelsen af, hvordan 
fortidsrepræsentationer skabes, bruges, fungerer og komponeres hos den enkelte 
og i de mange fællesskaber. Den måde, man vælger at tyde fortid og erindringer 
på, er en afgørende drivkraft i små og store fællesskaber – også i de nutidige.

Sammenfattende om historiedidaktik som elevkompetencer

Indsigt i forskningsdisciplinen historiedidaktik og det fænomenologiske teori-
område er den teoretiske baggrund for historiefagets humanistiske dimension, 
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og indsigt i disse temaer er afgørende for at etablere indsigt i metakognitive 
historiekompetencer hos elever.

Historiefaget har sin videnskabteoretiske forankring, og andre fag har deres. 
På dette område ligger der væsentlige begrundelser for fagenes forskellige didak-
tiske tilgange. (Ebbensgaard 2006, 2008, 2011)

Didaktisering af historie – en didaktiseringsrefleksion
Fra det mere abstrakte vil vi nu bevæge os over i at se på, hvad de fremlagte tan-
ker betyder for historiefagligheden og historiefagets didaktik. 

Didaktisering er del af metakognitionen

Udgangspunktet for denne fremstilling er Sigmund Ongstads opfattelse af didak-
tiseringsbegrebet. Ongstad forstår didaktisering som det at føre fag og didaktik 
sammen i en refleksiv proces, der forholder undervisning i faget til samfund og 
udviklingstanker inden for faget og mellem fagene (Ongstad, 2003). 

Når undervisningen i historie i skolen bl.a. skal medvirke til at (ud-)danne 
eleverne til at forstå, hvordan fortidstolkninger konstrueres, udvælges, formidles 
og bruges og misbruges til enhver tid – ikke mindst som aktuel politisk agenda 
for systemer og personer (Jensen 2003, 2004 a og b o.a.s), vil jeg argumentere for, 
at det ikke er tilstrækkeligt, at læreren kan bruge disse emner som led i en didak-
tisering af historiefaget. Det kunne tillige være en tanke værd, om elementer fra 
den didaktiske forskning kunne blive en konkret del af historiefaglighed. Eleverne 
ville så at sige få nøglen til en dybdeforståelse for, hvad og hvorfor noget sker, 
som det sker, i historieundervisningen. 

Da tankerne er teoretisk set ganske tunge, er det et spørgsmål, om det er en 
meningsfuld historietilgang i de mindre klasser. Her kan elevernes læring om hi-
storiebrug, historieformidling osv. stadig blot være lærerens didaktiske redskaber. 
Jeg nøjes derfor med at foreslå, at indsigt i de forskningsmæssige resultater skal 
reserveres til de ældste klassetrin i gymnasiet.

Det afgørende er, at hvis historiedidaktikkens forskning bliver del af faglighe-
den, så flytter historiedidaktikken fra at være lærerens domæne alene til at være 
en integreret og refleksiv del af elevernes historiekompetencer. Historiedidaktik 
bliver en form for metafaglig kompetence. Det er at give eleverne metodiske red-
skaber til at gennemskue, hvorfor en eller anden konstrueret eller ’valgt’ erindring 
om fortidens begivenheder (eller glemsel af begivenheder) i yderste konsekvens 
kan være særdeles velegnet til at få folk til at gå i takt og gå i døden – eller få 
andre til at gøre det!
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Det er egentlig oplagt, at det må være sådan i den danske videregående skole, 
da ’metakognition’ i alle fag skal med i undervisningen som en afgørende stu-
diekompetence. I historie er det blot en metakompetence, der skal sætte eleven i 
stand til ikke kun at reflektere over egen læreproces, men også at forstå, hvordan 
man gennem tiderne har formidlet og forsøgt at forme mennesker efter autorise-
rede eller ideologiske tolkninger af fortiden. 

Didaktisering af 2. orden 

Èn ting er, at man emnemæssigt kan flytte didaktik ind i fagene som metakom-
petence og videnselementer, noget andet er så, at den manøvre må betyde, at der 
opstår et behov for didaktisk forskning om, hvordan dette kan foregå, og hvor-
dan man teoretisk kan forholde sig til det. Jeg kalder dette for didaktisering af 
2. orden. Med didaktisering af 2. orden forstår jeg altså, at man ikke kun tænker 
didaktik ind i undervisningsfaget som en del af det mere traditionelt fag-faglige, 
men at man også tænker didaktisk om den del af fagligheden, der angår indsigt 
og viden om forskningsområdet fagdidaktik. 

Jeg har ført argumentationen for dette synspunkt ved hjælp af historiefaget, 
men tankerne kunne jo overføres til andre fag. Didaktisering af 2. orden må da 
naturligvis med henblik på den teoretiske forankring og dermed indhold være 
forskellig fra fag til fag. Den teoretisk historiedidaktiske forskning er et meget 
stort og omfattende forskningsfelt i Tyskland og i Norden. På samme måde har 
andre fag et omfattende didaktisk forskningsfelt. Mens didaktiseringen af fagene 
således må bygge på de respektive faglige forskningsområder, kan principperne for 
tankerne om 2. ordens didaktisering overordnet set være et bud på en metode til 
at skabe bedre forbindelse mellem forskellige fags didaktikforståelser, og dermed 
være et bud på, hvordan sammenlignende fagdidaktik (også) kan etableres. 

Ikke mindst er det vigtigt at finde teoretiske og praktiske bud på, hvordan 
man overfører tankerne til refleksioner over den konkrete undervisningspraksis. 
Didaktisering har nu engang noget med virkelighedens verden at gøre, ikke 
mindst fordi hensynet til subjektiviteten eller eleven ellers kan forsvinde ud af 
synsvinklen i dette ’metaarbejdet’. Det er således mit synspunkt, at der ligger et 
vigtigt forskningsfelt her.

Nedenfor gives et bud på hvilke grundbegreber, som i historiefaget kan pege 
hen på centrale elementer i fagets 2. ordens didaktisering:

• Re-præsentationsbegrebet
• Den unikke hændelse eller værk 
• Virkningshistorie – historiebrug – historiemisbrug 
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• Tolkning – forståelse – forklaring
• Fortælling og narrativitet
• Tidsbegreber
• Analyseværktøjer til historiebrug
• Første-persons perspektivet og tredjepersonsperspektivet
• De mange forskellige tidsforståelser i historiefagligheden
• Historiebevidsthed

Af listen fremgår det, at det er metabegreber og ikke egentligt historiske temaer 
som fx det kernestof, historie også er forpligtet på ifølge læreplanen. Det er altså 
snarere tankeredskaber til brug for historiearbejdet. Samtidigt kan listen lægge op til 
diskussion af, hvordan andre fag forholder sig til disse eller tilsvarende begreber, 
eller hvordan andre fags metabegreber ser ud. 

Sammenfatning: Forskning i fags forskellige didaktiseringer

Jeg har i artiklen primært taget udgangspunkt i den humanistiske side ved det 
gymnasiale historiefag for at plædere for et bestemt syn på faglighedens didaktik 
og didaktisering. Det har altså drejet sig om de elementer i historiefagligheden, 
der dybest set er forbundet med forståelse og indsigt i brug af re-repæsentationer, 
det narrative, tidsbegrebet og virkningshistorien i forhold til en samtid og nutid. 

Den del af historiefaget er indholdsmæssigt og metodisk næppe i konkurrence 
med fx et fag som samfundsfag. Den afgørende forskel på samfundsfags og hi-
stories didaktisering af både 1. og 2. orden ligger altså, som jeg har argumenteret 
for det i denne artikel, deri, at en vigtig del af historiefaget er dets humanistiske 
fænomenologiske tilgang, mens samfundsfags videnskabsteoretiske tilgange, 
som jeg læser læreplanen, er økonomiske, politiske og sociologiske (Christensen 
i denne udgivelse af Cursiv må dog få det endelige ord angående denne sag!).

De samfundsfaglige emner har desuden et empirigrundlag i de eksisterende 
samfund. Det samme gælder som vist i artiklen ikke for historie. Der er kun spor, 
tegn og tolkninger fra fortiden.

Omvendt kan man sige, at når man anlægger det syn på historie, som de tyske 
didaktikere gør, så er al form for nutidig aktivitet også betinget af fortidstolkninger 
og fortidsbrug. I så fald indskriver en hvilken som helst tolkning af fortiden sig 
også i et moderne samfundsfagligt perspektiv som menings – og identitetsfrem-
bringer. 

Min korte konklusion er derfor, at når historiefaget har et så stort element af 
humaniora, bliver historie og samfundsfag komplementære fag (Christensens 
artikel i denne udgivelse), hvor forskellen mellem fagene altså snarere er betinget 
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af teorier og tolkningsmetoder i forhold til samfund og kulturer, end det er be-
tinget af temaer og emner. Men på den måde kan fagene samtidig afgive megen 
frugtbar viden til hinanden. 

Hermed lægges der op til både samarbejde og didaktisk teoretiske grundlags-
diskussioner mellem fagene. 
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English summary

History didactics as meta-cognition – proposal for a comparative disciplinary 
didactics

The article compares two subjects in the Danish upper secondary school, History 
and Social Sciences, in order to assess in which ways their origins in different 
scientific fields impact the didactic ideas of the subjects. 

The article will present the argument through four historical themes which are 
fundamental for the humanistic dimension of the field of History. With a reference 
to Phenomenology and the research area of ‘The disciplinary didactics of History’ 
(in the German tradition), it is argued that knowledge of these themes are essen-
tial for students’ establishing meta-cognitive history competences just as other 
school subjects may draw research knowledge into their disciplinary didactics. 

The didactisation of meta-competences is termed 2nd order didactisation. The 
2nd order didactisation of History reflects core insights of the research area of ‘hi-
storical consciousness’ or ‘Geschichtsbewußtsein’ as disciplinary History didactics 
is called in the German tradition. It is further argued that the notion of a 2nd order 
didactisation could become a vehicle for comparing and connecting the didactic 
traditions of different school subjects. In this way the article offers one way of 
working with comparative didactics.

Keywords: meta cognitive historical competences, historical consciousness, history 
curriculum, history and phenomenology, 2nd order didactisation, comparative 
subject oriented didactics. 
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