Bilag 11

Historie B – hf-enkeltfag, august 2017

1. Identitet og formål
1.1. Identitet
Faget historie handler om fortidige forhold og beskæftiger sig med, hvordan mennesker har levet under forskellige vilkår
gennem tid frem til i dag. Arbejdet med faget giver viden og kundskaber om fortidige begivenheder, udviklingslinjer, kontinuitet
og brud i Danmark, Europa og den øvrige verden, samt hvordan fortid bruges af mennesker. Faget er centralt for kursisterne
almendannelse og bidrager med et historisk perspektiv på nationale og internationale politiske, økonomiske, sociale og
kulturelle problemstillinger og giver indsigt i fortidsfortolkningers betydning for både individers og fællesskabers identiteter.
1.2. Formål
Historiefaget tjener på en gang et dannelsesmæssigt og studieforberedende formål med vægt på kursisternes udvikling af
personlig myndighed.
Historiefagets opgave er at udvikle kursisternes historiske bevidsthed og identitet og dermed stimulere deres interesse for og
evne til at stille spørgsmål til fortiden for at nå ny erkendelse af deres samtid. Viden om, kundskaber om og indsigt i den
historiske og kulturelle udvikling i forskellige samfund skal styrke kursisternes evne til at forstå egen og møde andre kulturer i
en verden præget af hurtig forandring og øget samkvem på tværs af kulturer.
Undervisningen skal udvikle kursisternes evne til at finde, udvælge, anvende og vurdere forskellige typer af historisk materiale
og forskellige former for historiebrug. Gennem arbejdet med historisk materiale opøves kursisternes kritisk-analytiske, kreative
og innovative evner.
Historiefaget styrker kursisternes evne til at reflektere over og anvende viden og indsigt i forhold til aktuelle problemstillinger.
Faget giver kursisterne indsigt i, hvordan historie er blevet og bliver anvendt i fortidige og nutidige samfund.
2. Faglige mål og fagligt indhold
2.1. Faglige mål
Kursisten skal kunne:
̶

redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
̶

redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
̶

opnå indsigt i samspillet mellem natur, kultur, individ og samfund i et historisk perspektiv
̶

skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer
̶

reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid, samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
̶

anvende metodisk-kritiske tilgange til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
̶

opnå indsigt i hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
̶

formulere historiske problemstillinger og relatere disse til kursisternes egen tid
̶

formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt, og begrunde de formidlingsmæssige valg
̶

demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

2.2. Kernestof
Gennem kernestoffet skal kursisterne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber.
Kernestoffet er:
̶

hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie
̶

forandringer i levevilkår, teknologi og produktion
̶

styreformer, herunder demokrati og demokratiseringsprocesser
̶

kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
̶

politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
̶

nationale og internationale konflikter og samarbejdsrelationer
̶

globalisering
̶

historiebrug og -formidling
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historiefaglige begreber.
̶

Der skal indgå materiale på engelsk samt, når det er muligt, på andre fremmedsprog.
Undervisningen skal tilrettelægges, så der er en spredning i tid: mindst ét forløb skal have hovedvægt på tiden før ca. 1500,
mindst ét forløb skal have hovedvægt på tiden mellem ca. 1500 og ca. 1900 og mindst ét forløb skal have hovedvægt på tiden
efter ca. 1900.
Undervisningen skal tilrettelægges med en geografisk spredning: mindst to forløb skal tage udgangspunkt i Danmarks historie
og mindst ét forløb skal tage udgangspunkt i samfund og kulturer uden for Europa og USA.
2.3. Supplerende stof
Kursisterne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kernestoffet. I det supplerende stof arbejdes med temaer i
tid og rum, der perspektiverer faget. Det supplerende stof skal udvælges, således at det i samarbejde med kernestoffet
medvirker til opfyldelse af de faglige mål gennem fordybelse i udvalgte emner eller historiefaglige discipliner.
2.4 Omfang
Det forventede omfang af fagligt stof er normalt svarende til 400-600 sider.
3. Tilrettelæggelse
3.1. Didaktiske principper
Undervisningen organiseres fortrinsvis i forløb. Alle forløb skal enten relateres til eller tage udgangspunkt i nutiden.
Der arbejdes med mindst seks forløb, hvor hovedsigtet med nogle forløb er at skabe overblik, mens det for andre er fordybelse.
Undervisningen skal tilrettelægges så forskellige aspekter af historisk og kulturel forandring belyses, herunder betydningen af
politiske forhold, økonomiske forhold, teknologi, social differentiering, mentalitet og køn.
Undervisningen tilrettelægges således, at der er en klar faglig progression i:
̶

problemstillinger
̶

metodiske krav, herunder krav om inddragelse af forskellige materialetyper
̶

krav til anvendelse af faglige begreber
̶

krav til kursisternes evne til præcis og nuanceret skriftlig og mundtlig formidling.

3.2. Arbejdsformer
Kursisterne skal løbende inddrages i valg af emner og arbejdsformer.
I undervisningen skal der anvendes afvekslende og kursistaktiverende arbejdsformer. Undervisningen skal tilrettelægges med
arbejdsformer, der bygger på og gradvist udvikler kursisternes evne til selv at formulere spørgsmål, søge information og
besvare historiske problemstillinger. Udadvendte aktiviteter, som ekskursioner, feltarbejde, samarbejde med museer m.m., skal
være repræsenteret i undervisningen.
I tilknytning til undervisningen skal kursisterne individuelt udarbejde en historieopgave på mindst fem normalsider a 2400
enheder (antal anslag inkl. mellemrum). Læreren sætter rammerne for arbejdet. I arbejdet med historieopgaven skal der
lægges vægt på:
̶

kursisternes evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale
̶

faglig skrivning herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v.
̶

fagets begreber og metoder.

3.3. It
It og medier skal inddrages i undervisningen og anvendes både for at fremme kursisternes læringsproces, videreudvikle deres
almendannelse og for at opøve kursisternes kritiske sans i forhold til digitale medier, ressourcer og platforme. It anvendes som
søgeværktøj til oplysninger om og undersøgelser af historiefaglige emner via internettet og andre databaser. Der lægges vægt
på udvikling af kreativitet og systematik i søgningen, selvstændighed og metodisk-kritisk tilgang. It og medier skal inddrages i
såvel skriftlig som mundtlig formidling af historiske problemstillinger.
3.4. Samarbejde med andre fag
Undervisningen kan lægge op til samspil med andre fag med det formål yderligere at uddybe og perspektivere kernestoffet. I
undervisningen inddrages kursisternes viden og kompetencer fra andre fag, som kursisterne hver især har, så de bidrager til
perspektivering af emnerne og belysning af fagets almendannende sider.
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4. Evaluering
4.1. Løbende evaluering
Gennem fremadrettet, formativ og individuel vejledning og tilbagemeldinger på faglige aktiviteter opnår kursisterne undervejs i
det samlede forløb en klar opfattelse af niveauet for og udviklingen i det faglige standpunkt i forhold til både tilegnelse af viden,
kundskaber, metodiske færdigheder og faglig refleksion. I den forbindelse inddrages aktiviteter, som stimulerer
videreudviklingen af kursisternes historiske bevidsthed og individuel og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen.
Grundlaget for evalueringen skal være de faglige mål. Den løbende evaluering tjener desuden til at understøtte kursisternes
selvevaluering og forståelse af progression i læringsprocessen.
4.2. Prøveform
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt materialesæt med et omfang på tre til fire normalsider à 2400
enheder (antal anslag inklusiv mellemrum). Hvert materialesæt skal i videst mulig omfang indeholde forskelligartet materiale.
Materialesættene, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de relevante faglige mål og mindst 5 af de
gennemførte forløb. Et materialesæts tema er kendt af eksaminanderne, idet det er identisk med et forløbs tema. Den enkelte
opgave må anvendes højst tre gange på samme hold.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ca. 90 minutters forberedelsestid.
I forberedelsestiden opstiller og besvarer eksaminanden to til tre relevante problemstillinger på baggrund af det trukne
materialesæt og relevant materiale fra undervisningen..
Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation på ca. 7-10 minutter og former sig derefter som en samtale mellem
eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i det trukne materialesæt og de opstillede problemstillinger.
Materialesættene sendes til censor forud for prøvens afholdelse.
4.3. Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt.
2.1.
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation.
Ved prøve, hvor faget indgår i fagligt samspil med andre fag, lægges der vægt på at eksaminanden kan:
̶

behandle problemstillinger i samspil med andre fag
̶

demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
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