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Udfordringer til historiedidaktikken 
Historieundervisningen i det almene gymnasium befinder sig trods ændrede læreplaner i en situation, hvor det reproduceren-

de over for det analyserende bevarer sin dominans. En opgave for historiedidaktikken kan derfor være at styrke en didaktise-

ring, der accentuerer det analyserende aspekt. Artiklen præsenterer kortfattet nogle linjer i dansk historiedidaktik og fremhæ-

ver aktuelle problemstillinger. 

AF HARRY HAUE OG HEIDI ESKELUND 

KNUDSEN 

 

Der findes flere definitioner af histo-

riedidaktik, nogle omfatter både den 

læring, der finder sted i skolen, og 

den socialisering, der finder sted i 

samfundet, andre koncentrerer sig 

om historieundervisningen. Et ek-

sempel på den sidste type er formu-

leret af Harry Haue: 

 

Historiedidaktik omfatter i en under-

visningssammenhæng de overvejel-

ser, der skaber forudsætninger for at 

eleverne kan øve sig i at formulere 

eksistentielle spørgsmål til mødet 

med fortidens spor og udnytte svare-

ne i deres hverdags- og samfundsliv.   

 

Der er dermed tale om et begreb, en 

forskningstradition og tilgang til 

undervisningspraksis, som kredser 

om problemstillinger vedrørende 

forholdet mellem teori og praksis.  

 

Historieundervisning i massegym-

nasiet 

Fagdidaktikken er afledt af almendi-

daktikken. Almendidaktikken blev i 

Danmark bl.a. udviklet ved Dan-

marks Lærerhøjskole i 1960’erne 

(K.E. Larsen). For historiefagets 

vedkommende udviklede der sig 

først i løbet af 1970’erne en fagdi-

daktisk teori, der kun langsomt slog 

igennem i praksis. Fagdidaktikken 

deles naturligt i fagspecifikke disci-

pliner. Historiedidaktik har som 

begreb ikke nogen lang historie. 

Først da massegymnasiet afløste 

eliteskolen i 1960erne, blev det på-

krævet at udvikle respektive fagdi-

daktikker, herunder historiedidaktik. 

En af de væsentligste grunde var, at 

historieundervisningen i Danmark 

som i flere vestlige lande forlod en 

materialdannende (begreberne 

’material- og formaldannelse’ knyt-

ter sig til Wolfgang Klafki og hans 

teori om kategorial dannelse og 

kronologisk tilgang til fordel for en 

overvejende formaldannende under-

visning). I England opstod ’New 

History’, i Vesttyskland anlagde 

man en eksemplarisk synsvinkel 

med inspiration fra teoretikere som 

Wagenschein, Klafki og Negt, og i 

Danmark blev knudetovsprincippet 

indført i 1971. 

”Knudetovsprincippet’ handler om 

nedtoning af de kronologiske sam-

menhænge og en opprioritering af 

fokus på afgrænsede områder. 

 

Opgivelsen af den kronologiske 

tilgang slækkede pensumstyringen 

af undervisningen og åbnede mulig-

hed for at eleverne kunne få medbe-

stemmelse. De mange nye elever fra 

bogligt fremmede hjem, der som en 

del af den efterspurgte intelligensre-

serve søgte gymnasiet og hf, kunne 

nu selv konstruere historien ved 

hjælp af kilderne under lærerens 

vejledning. Målet var at opøve ele-

vernes kritiske sans. Dermed blev de 

induktive dele af undervisningen 

styrket i forhold til de deduktive, og 

vigtigt i denne forbindelse var, at det 

drejede sig om at styrke elevernes 

interesse for faget. I denne sammen-

hæng var det vigtigt at inddrage 

elevernes egne erfaringer og udnytte 

og udvikle deres sociologiske fanta-

si.  

 

Fra 1960 til 1980 voksede gymna-

siefrekvensen fra 6 til 18 %, og hi-

storielæreren blev – som i dag ‒ ofte 

konfronteret med spørgsmålet: 

Hvorfor skal vi bruge tid på at vide 

noget om fortiden? Den korte versi-

on var, at historie var et eksamens-

fag. En mere fyldestgørende forkla-

ring krævede nogle historiedidakti-

ske overvejelser, som ikke kunne 

nøjes med at henvise til, at eleverne 

skulle lære historie for historiens 

skyld. De historiedidaktiske refleksi-

oner skulle også henvise til, at ele-

ven skulle lære om dele af den forti-

dige udvikling for at 

blive klogere på sig 

selv.  

 

Massegymnasiet efter-

spurgte mange nye 

lærere, der kunne me-

stre den nye formal-

dannende historieun-

dervisning. De nyud-

dannede historielærere 

kom efter reformer af 

historiestudiet på uni-

versitetet i 1968 til 

gymnasiet med dybt-

gående viden om ret 

isolerede emner og 

skulle samtidig leve 

op til elevernes ofte 

kalejdoskopiske for-

ventninger og emne-

valg. Det var en bety-

delig udfordring, som 

yderligere skærpede 

behovet for historiedi-

daktiske refleksioner. 

 

Behovet for didaktisk refleksion 

”Didaktik” i en bredere betydning 

kan karakteriseres som: Videnska-

ben om undervisning og læring un-

der hensyntagen til de rammer, den 

er underlagt. Denne bredere opfat-

telse af didaktikbegrebet dannede 

grundlag for udviklingen af den 

moderne historiedidaktik.   

 

I Historielærerforeningens bestyrel-

se drøftede man i slutningen af 

1970erne, hvordan især de ældre 

historielærere kunne tunes ind på at 

bruge den brede opfattelse af 

”didaktik” i deres undervisning. Et 

af forslagene var at koble den fagli-

ge efteruddannelse sammen med 

didaktiske refleksioner, og Historie-

lærerforeningen udgav derfor en 

antologi om teorier, der kunne styr-

ke og hjælpe disse på vej. Redaktø-

rerne af antologien skrev i forordet:  

 

”Hermed forligger der en historiedi-

daktisk og pædagogisk artikelsam-

ling, som efter redaktionens mening 

kan bruges i de pædagogiske uddan-

nelser, i efteruddannelsen og som 

forhåbentlig kan virke inspirerende i 

det faglige undervisningsarbejde.”  

 

Antologien blev udsendt til samtlige 

historielærere i gymnasiet og hf, 

men redaktionen var sig bevidst, at 

opgaven var ’meget’ vanskelig.   

 

Opgaven blev ikke mindre af, at den 

lange linje, udviklings- og sammen-

hængsforståelse, stadig for det store 

flertal af historielæreres i gymnasiet 

og hf var lige så vigtig som det kon-

struktivistiske arbejde med kilderne. 

Hvordan kunne historielæreren i 

undervisningen tilgodese både bred-

de og dybde?     

 

En af bidragyderne i antologien var 

Sven Sødring Jensen, der bl.a. for-
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midlede det nye begreb ’historisk 

bevidsthed’, som vesttyske histo-

riedidaktikere i slutningen af 

1960erne havde italesat. Essensen af 

begrebets funktion var, at eleverne 

skulle opfatte sig som både historie-

skabt og historieskabende ved at 

forbinde fortid, nutid og fremtid. I 

den historiedidaktiske debat kom 

historiebevidsthedsbegrebet snart til 

at spille en dominerende rolle. Der 

var tale om et metabegreb, der kun-

ne forbinde både ’kritisk sans’ og 

’udviklings- og sammenhængsfor-

ståelse’, og dermed opløse det di-

lemma, som mange historielærere 

kæmpede med. Metabegrebet anvi-

ste dog ikke hvilket stof, der skulle 

vælges, eller hvilke metoder, der 

skulle præge undervisningen, hvil-

ket dermed fastholdt vigtigheden af 

lærernes fagdidaktiske refleksioner. 

Begrebet fik ikke desto mindre en 

central placering i 1988-

bekendtgørelsen for historie, hvor 

formålsparagraffens første del lyder 

således:  

 

”Formålet med historieundervisnin-

gen er, at eleverne udvikler deres 

historiebevidsthed og evne til ople-

velse af historie, får mulighed for at 

styrke deres identitet gennem kend-

skab til deres kulturbaggrund og får 

klarhed over deres handlemulighe-

der.” 

 

I forbindelse med gymnasierefor-

men i 2005 tog læreplansudvalget 

konsekvensen af, at historiebe-

vidsthed ikke kunne være et enkelt-

stående retningsgivende begreb, og 

bevidsthed blev ligestillet med viden 

og identitet. Som noget nyt blev der 

skabt en kombination af kompeten-

cemål og kernestof, der etablerede 

mere faste rammer omkring under-

visningen.  Læreren (og eleverne) 

kan dog inden for disse rammer i vid 

udstrækning frit tilrettelægge under-

visningen. Dermed vedbliver didak-

tisk refleksion at spille en central 

rolle i undervisningen. 

 

Aktuelle historiedi-

daktiske problemstil-

linger 

Ser man på historieun-

dervisningen i gymna-

siet i dag, tyder noget 

på, at nogle problem-

stillinger kan siges at 

have bevaret deres aktua-

litet til trods for diskussi-

oner og debat siden histo-

riedidaktikkens fødsel i 

70’erne.  

 

Det vedrører bl.a. forhol-

det mellem den formal-

dannende og material-

dannende undervisning. 

Selvom historie som 

skolefag har gennemgået 

forandringer og oplevet 

skiftende læreplaner, 

viser undersøgelser, at 

undervisning med vægt 

på redegørelser for og 

gengivelser af grund-

bogslignende indhold 

stadig spiller en stor 

rolle i historieundervis-

ningen. Som modsvar hertil arbejder 

eleverne med analyser af kildemate-

rialer, men disse analyser har ten-

dens til alene at foregå inden for 

kildernes egne univers og i tilfælde 

endda ligefrem at fungere som illu-

strationer for grundbøgernes beskri-

velser af historiske begivenheder.  

 

For det andet er ’analyse’ oftest 

noget, der foretages i forhold til 

kilden og ikke grundbogen. Dvs. 

kildetekst og grundbogstekst opfat-

tes som to adskilte størrelser. Disse 

forhold kan endvidere spejles i det 

paradoksale forhold, at de fleste 

historielærere gør sig mange didak-

tiske overvejelser over, hvorledes 

undervisningen skal og kan tilrette-

lægges, gennemføres og evalueres 

ikke kun i overensstemmelse med 

læreplanen for faget, men også for 

en større dannelses- og samfunds-

mæssig funktion. 

 

Forskningens opgave er derfor i 

samarbejde med praksisverdenen at 

belyse disse forhold samt at kvalifi-

cere de fagdidaktiske refleksioner, 

der muliggør transformationerne af 

historie som akademisk fag til histo-

rie som skolefag.     
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”Formålet med historieun-

dervisningen er, at eleverne 

udvikler deres historiebe-

vidsthed og evne til oplevel-

se af historie, får mulighed 

for at styrke deres identitet 

gennem kendskab til deres 

kulturbaggrund og får klar-

hed over deres handlemulig-

heder.” 
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