
 
 
 
 
 



Slesvig den 27.11 2016 
Internt 
FAGCURRICULUM 
for historie i profilgymnasiet på 
A. P. Møller Skolen. 
 
UNDERVISNINGENS FORMÅL: 
Historie er både et humanistisk og samfundsvidenskabeligt fag, og undervisningen 
i profilgymnasiet tjener både et dannelsesmæssigt og et studieforberedende formål. 
Faget udvikler elevernes historiske viden, bevidsthed og identitet, samt stimulerer 
deres interesse for og evne til at stille spørgsmål til fortiden for at opnå forståelse af 
den komplekse verden, de lever i. 
 
UNDERVISNINGENS OMFANG: 
Grundlaget for undervisningen er den slesvig-holstenske læseplan. 
(link: Fachanforderungen Geschichte) 
I profilgymnasiet undervises der på den sproglige, naturvidenskabelige, musiske og 
idrætslige profiler 2 lektioner om ugen i alle 6 semestre, hvilket svarer til B-niveau i 
Danmark. Der skrives en klausur på 90 minutter pr. semester. 
Eleverne kan til studentereksamen vælge at gå op i en mundtlig prøve i historie. 
 
I den samfundsvidenskabelige profil, hvor historie er profilgivende fag, undervises 
der i 11. årgang 3 lektioner pr uge, og der skrives 1 klausur pr. semester. I 12. og 13. 
årgang undervises der 4 lektioner pr. uge, og der skrives 2 klausurer pr. semester. I 
12 årgang skrives der en historie-dansk- opgave, og til studentereksamen skrives 
der en 5 timers prøve. Profilen svarer til A-niveau i Danmark. 
 
UNDERVISNINGENS SPROG 
Undervisningen foregår på dansk, idet det dog forventes at grundliggende 
fagbegreber kendes både på dansk og tysk. 
 
UNDERVISNINGENS INDHOLD: 
I 11. årgang deles undervisningen i tre omtrent lige store dele: 
 
E1: Introduktion til faget 
       et kronologi-forløb 
       et metode-forløb 
       fremme erkendelse af historien som menneskeskabt 
       historieformidling 
       Vikingetiden 
 
E2: Folkevandringer i historien 
       Imperialisme 
 
E3: Feudalisme 
       Industrialisering 
       Sydslesvig 
 



Emnerne er obligatoriske. 
 
ELEVERS BIDRAG I UNDERVISNINGEN: 
 
A) MUNDTLIGE BIDRAG: 
     indlæg i undervisningen 
     anvendelse af hjemmeopgaver 
     deltagelse i par- eller gruppearbejder 
     fremlæggelse af resultater fra par- eller gruppearbejde. 
     Oplæg. 
 
B) SKRIFTLIGE BIDRAG: 
     hjemmeopgaver 
     prøver på op til 20 minutter 
     individuelle besvarelser af opgaver 
     forsøgsrapporter 
     arbejds- og udkast-papirer. 
     referater 
     projektarbejder 
 
C) PRAKTISK-KREATIV UNDERVISNINGSBIDRAG: 
      Diskussionsrunder 
      grafiske fremstillinger 
      anvendelse af digitale medier. 
 
UNDERVISNINGENS BEDØMMELSESKRITERIER. 
Efter hvert semester, og i 11. årgangs tillige en årskarakter, gives der 
karakterer efter følgende kriterier. 
 
Bedømmelseskriterierne anvendes således, at de fører hen 
mod kompetencemålene for faget historie. Der lægges i højere grad 
vægt på elevernes selvstændige tanker end på reproduktion af indlært stof. 
 
De vigtigste faglige bedømmelseskriterier er: 
Kvantitet og kvalitet af de enkelte bidrag i klasseundervisning og skriftlige 
besvarelser. 
Medarbejde, engagement og kreativitet i projekt- gruppe og pararbejde. 
Anvendelse af fagspecifikke materialer. 
Anvendelse af fagets metoder 
Passende præsentation af opnåede resultater 
Anvendelse af relevant fagterminologi 
Kvalitet af afkodning, vurdering og undersøgelser af bestående fremstillinger. 
udarbejdelse af egne overbevisende fremstillinger. 
 
UNDERVISNINGENS TAKSONOMISKE NIVAUER: 
 
1. TAKSONOMISKE NIVEAU: 
     Beskriv, noter, résumer, gengiv 



 
2. TAKSONOMISKE NIVEAU: 
     Analyser, undersøg, begrund, bevis, karakteriser, perspektiver, 
     belys, forklar, erklær, udled, udarbejde. 
 
3. TAKSONOMISKE NIVEAU: 
     Bedøm, vurder, tage stilling til, sammenlign, stille op mod hinanden, diskuter, 
     afveje, prøve, afprøve, drøfte, fortolke, og fremstil. 
 
 
FAGGRUPPEN HISTORIE I PROFILGYMNASIET har vedtaget følgende 
retningslinier: 
 
Faggruppen anvender danske fagbegreber og korrigerer opgaver ved hjælp 
af A. P. Møller Skolens Korrekturtegn. 
 
A. P. Møller Skolen deltager i sammen med Scheersberg i projekt Stolpersteine, 
samt tilbyder deltagelse i Forbundspræsidentens historie-konkurrence. 
 
A. P. Møller skolen stiller følgende bøger i klassesæt til rådighed: 
Grundbog til Danmarkshistorien 
Grundbog til historie, fra oldtiden til enevældens samfund. 
Fokus - kernestof i historie: Fra antikken til reformationen. 
 
A. P. Møller Skolen giver gratis internetadgang, herunder ordbog.com til alle elever. 
 
A. P. Møller Skolen stiller Nudansk Ordbog, Putzger, og Duden til rådighed. 
 
Dansk Skoleforening for Sydslesvig vil udarbejde læseplaner for 1-10 årgang og 
koordinerer disse med Fachanforderung for historie og fagcurriculum for historie 
  
Den nye Fachanforderung og dette fagcurriculum er  for 11. årgang vedkommende 
trådt i kraft ved starten af skoleåret 2016-2017. 
For 12. og 13. årgang gælder "Læreplan for gymnasiet i faget historie" stadigvæk. 
I løbet af foråret 2017 udarbejdes fagcurriculum for 12. årgang, således at det kan 
træde i kraft i skoleåret 2017-2018. 
I løbet af foråret 2018 udarbejdes fagcurriculum for 13. årgang, således at det kan 
træde i kraft i skoleåret 2018-2019. 
Derudover revideres fagcurricullum en gang årligt. 
 
 
Venlig hilsen 
Jesper Bolund Nielsen 
fagsekretær for faget historie i profilgymnasiet. 
  


