
HISTORIE 

 

Stx: A-niveau. Hf: Faget indgår på B-niveau i kultur- og samfundsfagsgruppen 

Historie er en videnskab, der handler om, hvad vi kan vide og sige om fortiden, og at både vore 

spørgsmål til og udsagn om fortiden altid vil være påvirket af og påvirke den tid vi lever i. Historie 

er obligatorisk på A-niveau. 

  

Historie som videnskab 
Historie er en videnskab, der handler om, hvad vi kan vide og sige om fortiden, og at både vore 

spørgsmål til og udsagn om fortiden altid vil være påvirket af og påvirke den tid vi lever i. Historie 

kan kun studeres gennem fortolkninger af de spor og efterladenskaber fra fortiden, også kaldet 

"kilder", der fortsat eksisterer. Derfor er historie en fortolkende videnskab, hvor vi stiller spørgsmål 

og anvender kildekritik. 

Historie som gymnasiefag 
Historie er obligatorisk og alle har faget på A-niveau gennem tre år. 

I gymnasiet arbejder vi både med historie som videnskab og som livsvilkår. På den ene side handler 

historie som gymnasiefag om at opnå viden samt en række kompetencer til at forstå og forklare 

menneskers handlinger og samspillet mellem mennesket og dets omgivelser i tid og rum. 

På den anden side handler historie også om at give dig forudsætningerne for at danne din egen 

identitet som dansker og verdensborger, samt aktiv deltager i et demokratisk samfund. Derfor lærer 

du også at at forholde dig kritisk til brug og misbrug af historie 

Kernestoffet er:  

- Indtil 1453: Samfundenes tilblivelse 

- 1453 - 1776: Nye verdensbilleder 

- 1776 - 1914: Brud og tradition 

- 1914 - 1989: Kampen om det gode samfund 

- 1989 - i dag: Det globale samfund 

Historie har et særligt ansvar for at medvirke til at skabe helhed og sammenhæng i 

gymnasieforløbet. Det betyder at historie tit er involveret i samspil med de øvrige fag.  

 

Fagkontorbestyrer Rikke Kølskov Sørensen 

august 2015 


