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Afrapportering FOU-projekt Fagdidaktik i 
teknologihistorie og idehistorie 
Alex Young Pedersen og Esben Dalsgaard  

Resume 
FOU-projektet ”Fagdidaktik i teknologihistorie og idehistorie” er blevet afviklet i perioden fra august 2012 

til august 2014. Baggrunden for projektet er at dels at de to fag indgår i en speciel sammenhæng på htx 

uddannelsen, at de to fag i en uddannelsesmæssig sammenhæng er ret nye konstruktioner og at de to fag 

har en meget tværfaglig karakter der gør at fagene ikke entydigt kan trække på bestemte faglige og 

didaktiske traditioner.  

På denne baggrund har projektet haft fire forskellige mål: 

1. At lave en teoretisk afdækning af de fagdidaktiske problemstillinger der vedrører fagene 

2. At udvikle og afprøve to forskellige didaktiske design i fagene 

3. At forberede og afvikle en konference med baggrund i punkt 1 og 2 

4. At skabe grobund for fremtidigt arbejde med fagdidaktiske problemstillinger i fagene 

I forhold til punkt 1 har vi forsøgt at sammentænke forskellige alment didaktiske teorier (fx Bjørg B. 

Gundem, Frede V. Nielsen, Sigmund Ongstad, Erling Lars Dale med flere) i forhold til fagene, således at der 

dannes en bro mellem det alment didaktiske og det fagdidaktiske. Denne sammentænkning har også 

dannet udgangspunktet for de didaktiske design der har været afprøvet i forhold til punkt 2. Konkret har vi 

afprøvet en didaktik der tager udgangspunkt i at rammesætte mere produktorienterede forløb i 

teknologihistorie, og en didaktik der gør undervisningen i idehistorie mere produktorienteret. Konferencen 

der nævnes i punkt 3, blev afviklet den 24.4.2014, og den bestod af en teoretisk del (bl.a. med et indlæg af 

Casper Andersen fra Aarhus universitet) og en workshop-del der tog udgangspunkt i de to afprøvede 

didaktikker. Som afslutning på konferencen blev de første spadestik til etableringen af en faglig platform 

taget. Der er hensigten at denne platform skal varetage planlægningen af fremtidige fagdidaktiske 

konferencer, jf. punkt 4.   
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1. Projektbeskrivelse 
I foråret 2012 ansøgte Alex Young Pedersen og Esben Dalsgaard sammen med Aalborg tekniske gymnasium 

om midler til at gennemføre et FOU-projekt om fagdidaktik i teknologihistorie C og Idehistorie B på htx-

uddannelsen. Baggrunden var at begge fag i kraft af deres unge alder og tværfaglige indfaldsvinkler giver et 

behov for at få afdækket hvilke fagdidaktiske problemstillinger der knytter sig til fagene, og et behov for at 

udvikle et fagligt forum hvor fagdidaktiske problemstillinger kan diskuteres.  

Vores mål med projektet kan deles op i fire dele: 

1. At sætte fokus på væsentlige fagdidaktiske problemstillinger i fagene og få dem beskrevet og 

analyseret. 

2. At udvikle og afprøve forskellige fagdidaktiske designs i fagene teknologihistorie og idehistorie. 

Indtil videre har vi udviklet og afprøvet en produktorienteret didaktik i teknologihistorie, og 

problemorienteret didaktik i idehistorie.  

3. At arrangere en konference hvor resultaterne af punkt 1 og 2 præsenteres.  

4. At skabe grobund for at der udvikles et forum/platform for udveksling af fagdidaktiske erfaringer.  

Indtil videre er vi nået i mål med punkterne 1, 2 og 3. Punkt 1 og 2 er nærmere beskrevet i denne rapport. 

Punkt 3 og dertilhørende konference om fagdidaktik i teknologihistorie og idehistorie blev afholdt på 

AARHUS TECH, torsdag d. 24.4.2014 med 26 deltagende undervisere i de to fag.  

Således mangler vi blot at få realiseret en platform for det videre udviklingsarbejde inden for fagenes 

didaktik. De første spadestik blevet dog taget i forlængelse af konferencen, hvor det blev besluttet at 

fortsætte arbejdet i netværk på tværs af skoler og landsdele. Endvidere at tilrettelæggelsen af fremtidige 

konferencer i dette regi skal gå på tur. 

Følgende blev udpeget til at tage første runde: 

 Signe Westergaard Kildehave, Kold College, HTX, Odense 

 Rune Skat Andersen, TEC Ballerup 

 Esben Dalsgaard, Aalborg Tekniske Gymnasium 

 Alex Young Pedersen, AARHUS TECH – Teknisk Gymnasium Aarhus 

Vi forestiller os denne gruppe kan planlægge et arrangement som kan blive afsæt for en mere fortløbende 

udvikling af fagdidaktiske ideer i teknologihistorie og idehistorie (punkt 4).  

Denne afrapportering bliver opdelt i fire dele. Vi begynder med et afsnit hvor de fagdidaktiske 

problemstillinger belyses. Dernæst følger en beskrivelse af de to didaktiske designs der er blevet afprøvet, 

og som var udgangspunktet for de to workshops på konferencen. Dette efterfølges af et afsnit om selve 

konferencens afholdelse og vi afslutter med et afrundende afsnit hvor de videre perspektiver for det 

fagdidaktiske arbejde bliver ridset op.  
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2.Fagdidaktiske problemstillinger i fagene teknologihistorie C og 

Idehistorie B 

2.1 Fagenes baggrund 
Med reformen i 2005 blev teknologihistorie et obligatorisk C-niveaufag på htx-uddannelsen. I 2006 fik faget 

så en B-niveau-overbygning i en for gymnasieuddannelsen usædvanlig konstruktion: Faget idéhistorie B så 

dagens lys, og idehistorie er et fag der både kan fungere som et B-niveau løft til teknologihistorie C eller 

som et toårigt B-niveau der erstatter teknologihistorie. Det rejser naturligvis spørgsmålet om hvordan de to 

fag hænger sammen, og om de overhovedet gør det. Kan de i nogle sammenhænge opfattes som et fag, 

eller skal de nærmere opfattes som to beslægtede fag der supplerer hinanden? 

Begge fags læreplaner er modelleret over samme model og ligner hinanden mht. mål, kernestof og 

didaktiske principper, fx kræves der i begge læreplaner en balance mellem overbliksskabende forløb og 

arbejde med konkrete cases. De ligner også hinanden på det punkt at læreplanerne kræver at kernestoffet 

belyses gennem forskellige indfaldsvinkler.  

Til gengæld varetages undervisningen i de to fag ofte af forskellige faggrupper med meget forskellige 

faglige traditioner og tilgange. Teknologihistorielæreren kan fx være uddannet ingeniør, historiker, filosof, 

idehistoriker, mens idehistorielæreren kan være filosof, idehistoriker eller historiker. De forskellige faglige 

baggrunde er i høj grad med til at give fagene forskellige retninger og profiler, det gælder både de to fag 

imellem og inden for det enkelte fag. Samtidig er begge fags mål, kernestof og didaktiske principper så 

bredt og åbent formuleret at de ikke i sig selv peger på nogen faglig tradition.  

De brede og åbne formuleringer i læreplanen hænger i høj grad sammen at begge fag har karakter af at 

være konstruktioner som mere skal ses som resultater af gymnasiereformen på htx, end som fag der 

trækker på en på forhånd etableret faglighed. Ingen af fagene knytter sig entydigt til universitetsfag eller 

bygger videre på fag fra folkeskolen. Fagene indgår ikke engang i en sammenhæng med fag på andre 

gymnasiale uddannelser da de begge er unikke for htx.1 Det betyder at fagenes faglighed i høj grad skal ses i 

sammenhæng med deres placering på htx-uddannelsen og i sammenhæng med tankerne bag 

gymnasiereformen fra 2005.  

Dertil kommer at begge fag særligt i sine indfaldsvinkler har et tværfagligt sigte. I teknologihistorie lægges 

der op til at der både skal inddrages teknologiske, samfundsfaglige og filosofiske problemstillinger, mens 

der i idehistorie skal inddrages teknologiske, æstetiske, samfundsfaglige, etiske og religionsvidenskabelige 

tilgange. I begge tilfælde medfører variationen i indfaldsvinklerne at fagenes genstandsfelter og metode 

bliver ret flydende. 

Denne situation omkring fagene rejser en række fagdidaktiske spørgsmål og udfordringer som vi vil belyse i 

det følgende.  

For det første vil vi afsøge betydningen af at teknologihistorie og idehistorie som konstruktioner ikke læner 

sig op ad bestemte faglige traditioner. Det sætter den enkelte underviser i fagene i den situation at 

vedkommende er nødt til at navigere imellem forskellige fagdidaktiske traditioner når undervisningen skal 

                                                             
1 Dog havde man før reformen i 2005 faget Idehistorie C på hhx. 
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tilrettelægges. Her vil vi inddrage Frede V. Nielsens teori om forskellige fagdidaktiske paradigmer2 samt 

Sigmund Ongstads begreb om didaktisering.3  

For det andet peger denne sammentænkning af fagenes konkrete fagdidaktiske udfordringer i forhold til de 

alment didaktiske traditioner på at fagene teknologihistorie og idehistorie i høj grad må basere sig på en 

refleksionsdidaktik hvor underviseren (og delvist eleven!) må inddrage elementer fra de forskellige 

traditioner i en løbende didaktisering. Dette refleksive niveau i fagene skal også ses i sammenhæng med 

hvordan fagene er tænkt ind i en htx-sammenhæng. Her er det en særlig pointe at fagene er tiltænkt en 

særlig rolle i forhold til at sikre en dannelsesdimension i htx-uddannelsen, særligt i forhold til begrebet 

teknologisk dannelse. Her vil vi forsøge at sætte de to fag i relation til Jens Dolins begreb om 

dannelsesfremmende undervisning.4 Pointen er her at fagene ved at inddrage elementer fra de forskellige 

fagdidaktiske traditioner kan sikre den dannelsesfremmende undervisning, 

2.2 Fagene mellem fagdidaktiske traditioner  
Som nævnt ovenfor er fagene teknologihistorie og idehistorie kendetegnet ved at være htx-konstruktioner 

nærmere end at bygge på etablerede faglige traditioner. Det giver i sig selv en række fagdidaktiske 

udfordringer. Typisk opfattes fagdidaktisk som mellemleddet mellem pædagogisk teori og fagvidenskab. 

Hos den norske didaktiker Bjørg B. Gundem5 bliver det udtrykt på denne måde at fagdidaktikken står i et 

dobbelt krydsfelt mellem på den ene side pædagogisk teori og undervisningspraksis, og på den anden side 

videnskabsfag og undervisningsfag. Hun skriver 

Det er i skjæringspunktet mellom pedagogisk teori og fagvitenskap, mellom allmenn didaktisk teori og 

opplæringsvirkeligheten at fagdidaktiske overvejelser finner sted. Den konkrete kontekst er ikke bare av 

faglig eller emnemessig art. Derfor bliver da også fagdidaktikk plassert i spenningfeltet mellom teori og 

praksis og i spenningsfeltet mellom basisfag og opplæringsfag. 6   

Dette spændingsfelt kan illustreres i følgende figur: 

                                                             
2 Ellen Krogh: ”Fagdidaktik” fra Erik Damberg, Jens Dolin og Gitte Holten Ingerslev: Gymnasiepædagogik. En grundbog, 
Hans Reitzels forlag 2010, s. 185-193.  
3 Sigmund Ongstad: Språk, kommunikasjon og didaktikk, Fagbokforlaget 2004.  
4Jens Dolin: ”Dannelse, kompetence og faglighed” fra Erik Damberg, Jens Dolin og Gitte Holten Ingerslev: 
Gymnasiepædagogik. En grundbog, Hans Reitzels forlag 2010, 58-68. 
5 Bjørg B. Gundem: ”Pedagogikk – didaktikk – fadidaktikk. Anstrengste eller fruktbare forhold?” Upubliceret 
plenumforedrag 15. mai på konferansen Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning, Oslo 14-16. mai 2007. Omtalt i 
Ellen Krogh: ”Fagdidaktisk forskning, udvikling og praksis i de gymnasiale uddannelser”, Gymnasiepædagogik 72: Fag 
og didaktik – med fagsamspil som udfordring, s. 11-30 
6 Ibid, s. 21 
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Figur 2. Fagdidaktikkens dobbelte krydsfelt.  

Udfordringen for fag som teknologihistorie og idehistorie er for det første at der ikke er helt klare og 

veldefinerede videnskabsfag hvorfra gymnasiefaget henter en faglig afgrænsning og identitet. Der findes 

ganske vist en idehistorieuddannelse på Århus Universitet, og det er også muligt at studere 

videnskabshistorie og følge enkelte teknologihistoriske forløb på forskellige universiteter. Alligevel er det 

typiske at teknologihistorielæreren og idehistorielæreren henter faglig inspiration fra mange forskellige 

videnskabsfag. Årsagen til dette er både forskelle i lærernes faglige uddannelse og læreplanernes krav om 

at inddrage forskellige indfaldsvinkler.  

Af denne grund bliver det også åbent hvilke former for pædagogisk teoridannelse og hvilke former for 

fagdidaktisk tradition der skal danne udgangspunkt for fagenes undervisningspraksis. Konsekvensen bliver 

at underviseren må kunne navigere mellem forskellige fagdidaktiske traditioner.  

I bogen Musikdidaktik beskriver Frede V. Nielsen7 fire forskellige fagdidaktiske grundpositioner, der går på 

tværs af fag og fagområder. De fire fagdidaktiske paradigmer definerer han på følgende måde: 

Basisfagdidaktik tager udgangspunkt i videnskabsfaget. Her handler det om at tage udgangspunkt i 

videnskabsfagets begreber, teorier og metoder og så formidle dem på en måde så de er tilpasset en 

gymnasial undervisningspraksis. Målet er her at oversætte, forenkle og strukturere videnskabsfaget så 

eleverne tilegner viden og forståelse af faget. 

Udfordringsdidaktikken handler om at knytte fagets viden og metoder til konkrete samfundsproblemer. I 

denne position vil undervisningen ofte være problemorienteret, således at målet med undervisningen er at 

give eleven indsigt i at fagets kan bruges aktivt i forbindelse med at udarbejde løsninger til aktuelle 

samfundsproblemer.  

                                                             
7 Nielsens teori er fremstillet ud fra Ellen Krogh: ”Fagdidaktik” fra Erik Damberg, Jens Dolin og Gitte Holten Ingerslev: 
Gymnasiepædagogik. En grundbog, Hans Reitzels forlag 2010, s. 189-191. 
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Etnodidaktik tager udgangspunkt i elevernes forforståelse ved at forbinde faget med erfaringer og begreber 

fra elevernes hverdag. Målet er at møde eleverne hvor de er og at knytte an til deres interesser. Målet er 

her at skabe elevaktiverende undervisning ved at eleverne oplever at den faglige viden har betydning for 

deres handlekompetence.  

Eksistensdidaktik tager afsæt i elevens grundlæggende undren og nysgerrighed i sammenhæng med 

elevernes søgen efter mening og sammenhæng. Målet er at sætte elevernes udtryk og spørgsmål i relation 

til almene og faglige forestillinger og begrebsdannelser.  

De fire positioner går som sagt på tværs af fag, og de forskellige tilgange kan sagtens benyttes i samme fag. 

Mange fag er dog domineret af en af de fire fagdidaktiske traditioner, fx er teknologi på htx overvejende 

udfordringsdidaktisk, mens fx æstetiske fag ofte er eksistensdidaktiske.  

Spørgsmålet er nu hvordan teknologihistorie og idehistorie kan placere sig i forhold til disse positioner. 

Svaret er at fagene må benytte sig af alle tilgange, men også at de forskellige tilgange hver for sig også giver 

fagene væsentlige udfordringer.  

2.2.1 Basisfaglig didaktik i teknologihistorie og idehistorie 
I forhold til den basisfaglige didaktik er udfordringen som sagt at der slet ikke er et bestemt videnskabsfag 

som undervisningsfagene knytter an til. Det betyder at fagenes faglighed ikke er givet på forhånd, men 

fagene er under løbende udvikling. Selvfølgelig har fagene både begreber, teorier og metoder, men uanset 

hvilket emne der tages op i fagene, er det et åbent spørgsmål hvilke teorier, begreber og metoder der 

bringes i spil. Valget af teorier, begreber og metoder i forhold til emne er en del af underviserens løbende 

didaktiske overvejelser. På dette punkt er det særligt centralt at benytte Sigmund Ongstads begreb om 

didaktisering frem for didaktik.8 Med begrebet didaktisering mener Ongstad at fagdidaktik må være en 

løbende kommunikation og refleksion over fag. Løbende didaktisering er ifølge Ongstad blevet nødvendig 

fordi fag bliver bragt ind i nye og ændrede kontekster, hvilket også er årsagen til at vi ikke på forhånd kan 

definere fagets metoder og centrale begreber.  

Ongstads didaktiseringsbegreb er oplagt i forhold til teknologihistorie og idehistorie hvor der ikke er en på 

forhånd etableret nøgle for hvilke basisfaglige teoridannelser der skal bringes i spil i forhold til forskellige 

undervisningssituationer. Det er altså vanskeligt at praktisere en basisfaglig didaktik, men man kan godt 

tale om en basisfaglig didaktisering.  

Faktisk står læreren ikke alene med den basisfaglige didaktisering, dvs. opgaven at koble emner og 

problemstillinger med teorier og metoder. I forbindelse med eksamensopgaven er det også elevernes 

opgave at kunne redegøre valg af arbejdsmetoder i forhold til en problemstilling: 

Ved bedømmelsen lægges der vægt på eksaminandens evne til: 

– at forklare og argumentere for den teknologihistoriske problemstilling, arbejdsmetode og 

resultater9 

Målet med en basisfaglig didaktik i teknologihistorie og idehistorie er ikke så meget at kunne oversætte 

teorier, begreber og metoder fra et videnskabsfag, men at sætte eleven i stand til at kunne vælge 

                                                             
8 Ongstads begreb om didaktisering er fremstillet ud fra Ellen Krogh: ”Fagdidaktisk forskning, udvikling og praksis i de 
gymnasiale uddannelser”, Gymnasiepædagogik 72: Fag og didaktik – med fagsamspil som udfordring, s. 20.  
9 Læreplanen for ”Teknologihistorie C”, Bekendtgørelse for htx, juni 2013, bilag 30. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152550#Bil30 (tilgået 3.2.2014) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152550#Bil30


   
 
 

8 
  
 

forskellige relevante teorier, begreber og metoder i forhold til de emner og problemstillinger de arbejder 

med. Det faktum at eleverne skal kunne finde en arbejdsmetode i forhold til en problemstilling, gør det 

også relevant at inddrage den udfordringsdidaktiske tradition.  

2.2.2 Udfordringsdidaktik i teknologihistorie og idehistorie 

Den udfordringsdidaktiske tilgang er som nævnt ovenfor i særlig fokus i forbindelse med eksamensopgaven 

i begge fag. Tilgangen går som ud på at tage afsæt i problemstillinger ofte af samfundsmæssig karakter, 

hvorefter de faglige begreber og metoder inddrages i forhold til problemformuleringen.10 Men spørgsmålet 

er i hvor høj grad denne tradition fylder i den daglige undervisning. Da teknologihistorielærere og 

idehistorielærere typisk er uddannet inden for historie, filosofi eller idehistorie, ligger det ikke altid lige for 

at arbejde problemorienteret, i hvert tilfælde ikke inden for den ramme som man typisk forbinder med 

problemorienteret arbejde på htx-uddannelsen. Denne ramme kommer fx til udtryk i PBL-modellen som 

ofte benyttes som didaktisk afsæt i uddannelsens profilfag, teknologi og teknikfag. Det er typisk fra 

teknologifaget at eleverne har deres forforståelse om problembaseret arbejde når de begynder at have 

teknologihistorie og idehistorie. Deraf udspringer der to væsentlige didaktiske udfordringer for 

teknologihistorielæreren og idehistorielæreren: 

1. Elevernes forforståelse af at arbejde med problemstillinger kommer typisk fra teknologifaget og 

harmonerer ikke helt med hvad problemstillinger i teknologihistorie og idehistorie kan være.  

2. Eksamensopgaven kræver at eleverne bevidst og metodisk arbejder med en problemstilling, 

samtidig med at den daglige undervisning i ofte er præget af andre didaktiske tilgange (fx 

periodebaseret, emnebaseret, case-baseret) 

Det giver her mening yderligere at udfolde hvad det vil sige at arbejde med problemstillinger inden for 

teknologihistorie og idehistorie.  

For det første er det vigtigt at lægge en distance til teknologifagets og teknikfagenes opfattelse af 

udfordringsdidaktik og problembaseret læring. I denne forståelsesramme handler det typisk om at eleverne 

formulerer problemstillinger som de efterfølgende vha. af faglige metoder kommer med løsningsforslag til. 

Disse løsningsforslag er så typisk knyttet til fremstillingen af et eller flere produkter der kan afhjælpe det 

opstillede problem. I fagene teknologihistorie- og idehistorieprojekter er der sjældent tale om 

udarbejdelsen af produkter og sjældent tale om problemstillinger der kan løses vha. faglige begreber og 

metoder. At arbejde med en problemstilling i teknologihistorie og idehistorie går i højere grad ud på at 

belyse spørgsmål som kræver en faglig analyse, en faglig fortolkning eller bare en faglig afklaring. Det 

handler om fx at finde årsagssammenhænge, det kunne være i forbindelse med en teknologis udvikling, 

eller betydningssammenhængen mellem udviklingen af filosofiske ideer og videnskabelige ideer. Det kan 

også være etiske dilemmaer hvor fagene i højere grad kan bruges til gøre os klogere på hvad dilemmaet går 

ud på, end til at afgøre hvad der er den rigtige løsning på dilemmaet.  

Når først den rette forståelse af det at arbejde problemorienteret i teknologihistorie og idehistorie er på 

plads, er der mange muligheder for at arbejde udfordringsdidaktisk i fagene. Der er utrolig mange aktuelle 

samfundsmæssige problemstillinger der skriger på en teknologihistorisk eller en idehistorisk analyse. Et par 

eksempler kunne være:  

1. Danmark er det land i EU hvor uligheden vokser mest. Er det retfærdigt? Her kan idehistorie 

bidrage med en afklaring og analyse af begreberne retfærdighed og ulighed.  

                                                             
10 Denne tilgang vil også bringe fagene tæt på de epokale nøglebegreber som didaktikeren Wolgang Klafki mener er 
centrale for den kategoriale dannelse (se Dolin 2010). 
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2. Udbredelse af Giga-bit netværk bliver af nogle forskere sammenlignet med udbredelsen af el-

nettet, således at den fremtidige vækst og innovation vil komme fra de byer der er har satset på 

denne teknologi (fx Stokholm, Amsterdam, Kansas, Seul). Men hvad betød el-nettet egentlig for 

udbredelsen af væksten i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Og er sammenligningen 

til i dag rimelig? Her kan en teknologihistorisk analyse skabe afklaring og give grundlag for en 

vurdering.11  

Der er altså masser af muligheder for at bruge fagenes metoder og problemstillinger i en 

udfordringsdidaktisk sammenhæng, hvor samfundsmæssige problemer er i fokus. Spørgsmålet er så om 

eleverne bliver trænet i at arbejde med sådanne problemstillinger i løbet af den daglige undervisning. 

Teknologihistorieundervisningen bliver ofte struktureret af kronologi, og idehistorieundervisning er ofte 

temabaseret, måske pga. af at indfaldsvinklerne i faget lægger op til det eller måske fordi mange af 

underviserne i faget kommer fra en filosofifaglig tradition hvor undervisningen typisk er temabaseret. 

Læreplanen for begge fag stiller krav om at inddrage cases, og det kunne bl.a. være for at fremme 

udfordringsdidaktikken i fagene. Men når man læser i vejledningen til læreplanen er der en meget bred og 

vag definition af hvad en case kan være. Fx bliver Platons og Aristoteles’ metafysik nævnt som en case i 

forbindelse med kernestof-perioden ”oldtiden”, mens renæssancen bliver nævnt som et eksempel på en 

case i perioden ”middelalder og renæssancen”. De cases der bliver nævnt, kan både bruges som eksempler 

og temarammer, og kræver ikke nødvendigvis en problemorienteret tilgang. Konklusionen må være at man 

ikke nødvendigvis arbejder udfordringsdidaktisk selvom man arbejder med en case.  

Derfor er det nødvendig at man som lærer i løbet af undervisningen inddrager en udfordringsdidaktisk 

tradition således at eleverne øver de kompetencer de skal mestre i forhold til eksamensopgaven. Det har 

været et udgangspunkt for den del af dette FOU-projekt der vedrører problemorienteret arbejde i 

idehistorie, at eleverne bedst lærer disse kompetencer hvis de selv arbejder med at formulere 

problemstillinger og selv forsøger at finde et greb på disse. Mere om dette senere i afsnittet ”3.4 

Problemorienteret didaktik i idehistorie”   

2.2.3 Etnodidaktik i teknologihistorie og idehistorie  

De etnodidaktiske udfordringer møder fagene typisk når eleverne skal forstå relevansen af at have fagene. 

Eleverne kender ikke fagene fra deres folkeskoleforløb og kan måske heller ikke umiddelbart afkode 

hvordan fagene hænger sammen med de øvrige fag i deres uddannelse. Derfor er det en oplagt didaktisk 

opgave at   motivere eleverne ved at gøre dem opmærksom på hvor de møder fagene i deres umiddelbare 

hverdag.  

I forhold til teknologihistorie er det umiddelbart nemt at knytte an til den teknologi vores elever til daglig 

omgiver sig med. Med det er en udfordring at gøre teknologiens historie synlig for dem. Det er som om 

nutidens teknologi altid har været der. Mange elever oplever teknologi som noget nærværende, men 

historie som noget fremmed. Det kan også hænge sammen med at når teknologi omtales i medierne, er det 

ofte den nye teknologi der er i fokus. Denne nyhedsdyrkelse kan være med til at al den ”gamle” teknologi vi 

bruger til daglig, ikke er så synlig for eleverne. Beder man en elev om at give et eksempel på teknologi de 

bruger i deres hverdag, vil de fleste umiddelbart tænke på deres computer, tablet eller smartphone, men 

sjældent på deres cykel. Det er således en udfordring for teknologihistorielæreren at få eleverne til at få 

                                                             
11 Se bilag 6 hvor flere af elevernes forslag til problemstillinger optræder.  
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øjnene op for hvor meget ”gammel” teknologi de bruger i deres hverdag, og hvilke historie forudsætninger 

den nye teknologi har.12  

For idehistorielæreren er udfordringen endnu mere presserende. For hvor møder eleverne ideerne i deres 

hverdag? For yderligere at komplicere dette spørgsmål har htx-eleverne ofte en forforståelse af 

”idebegrebet” der stammer fra deres teknologitimer. Her arbejder de ofte med idegenerering, en proces 

hvor ideer opfattes som nye løsningsforslag til aktuelle problemer. I idehistorie opfattes ideer nærmere 

som grundlæggende kulturbærende forestillinger, som fx ejendomsret eller menneskets autonomi. Netop i 

kraft af deres grundlæggende og ofte almene karakter kan disse forestillinger næsten være usynlige i 

elevernes hverdag.  

Der kan være mange forskellige måder at imødekomme disse udfordringer på. Fx kan man pege på 

sammenhængen mellem ideer (forstået som grundlæggende forestillinger) og vores institutioner. Man kan 

fx spørge eleverne hvilke ideer om retfærdighed der er forbundet med vores politiske institutioner (fx 

folketinget, byråd osv.), hvilke ideer om god og dårlig smag der er forbundet med en kunstinstitution som 

fx et museum eller hvilke forestillinger om god læring der er forbundet med den uddannelsesinstitution de 

selv går på. En anden tilgang kan være at sætte eleverne til at undersøge hvilke grundlæggende 

forestillinger de selv tager for givet, det kan fx være forestillingen om at de selv har en fri vilje, eller 

forestillingen om at man skal respektere andre menneskers frihed. Det kan også være forestillingen om at 

naturvidenskabens metode fører til sand erkendelse, eller forestillingen om at alt i verden er styret af 

naturlovene. Man kan lave tænkeopgaver der får elevernes forforståelse frem i lyset, og dermed gør det 

klart for eleverne at deres hverdagsliv i høj grad orienterer sig efter en lang række ideer, der ikke er 

selvfølgelige når man tænker nærmere over dem, men som alle har en historie. Et kendskab til denne 

historie kan være med til at nuancere eleverne forståelse af de ideer de selv slæber rundt på.  

2.2.4 Eksistensdidaktik i teknologihistorie og idehistorie 

Når man arbejder med elevernes forforståelse er man tæt på at glide over i en eksistensdidaktisk tradition. 

Den eksistensdidaktiske tradition tager udgangspunkt i elevernes egen undren over verden, og lægger vægt 

på at eleverne får plads til at udtrykke sig selv om de spørgsmål der undrer dem. Den eksistensdidaktiske 

tradition har spillet en stor rolle i valgfaget filosofi og er umiddelbar også genkendelig i idehistoriefaget (der 

både har undervisere og undervisningsmateriale til fælles med filosofifaget). I både filosofi og idehistorie 

kan det spille en stor rolle i undervisningen at eleverne selv undrer sig over de filosofiske spørgsmål og 

konflikter der har været centrale for udviklingen af mange af vores ideer om menneske, samfund, natur og 

teknologi, og også at de selv reflekterer over dem og udtrykker sig om dem. Med andre ord kan man kun 

lære de filosofiske ideer hvis man selv filosoferer om dem. Hovedudfordringen for idehistorielæreren ved 

denne didaktiske tradition ligger ikke så meget i at inddrage denne tradition, men nærmere i ikke at lade 

den dominere for meget. Man skal passe på med kun at gøre idehistorie til filosofi, for de teknologiske, 

religiøse og videnskabelige ideer, som måske ikke i samme grad lægger op til eleverne egne refleksioner og 

personlige udtryksfærdigheder, er en lige så væsentlig del af idehistoriefaget. Den eksistensdidaktiske 

tradition bliver ofte koblet med undervisningsformer der lægger op til samtale og diskussion. En anden 

faldgruppe kan derfor ligge i at den daglige undervisningsform (dialog og samtale) sætter fokus på andre 

kompetencer end dem eleverne skal bruge til den skriftlige eksamensopgave.13  

                                                             
12 En fantastisk inspirationskilde til en denne tilgang findes i David Edgerton: The Shock of the Old, Profile Books 2008. 
13 Men dialog og diskussion er afgørende med til at styrke deres kompetencer i forhold til den sidste del af den 
mundtlige eksamen hvor eleven skal kunne ”indgå i dialog med eksaminator om de uddybende spørgsmål”. 
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag/Fag-paa-htx/Idehistorie-htx 

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag/Fag-paa-htx/Idehistorie-htx
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I teknologihistorie spiller den eksistensdidaktiske tradition en mindre rolle. Såvel lærernes faglige tradition, 

som lærebogsmateriale lægger op til de øvrige didaktiske traditioner. Men faktisk er udfordringen for 

teknologihistorielærerne at denne tradition nemt kommer til at fylde for lidt i deres undervisning. Ifølge 

læreplanen i teknologihistorie skal faget både inddrage den tekniske, samfundsmæssige og filosofiske 

indfaldsvinkel. Det er ofte den filosofiske indfaldsvinkel der får mindst plads i 

teknologihistorieundervisningen, og denne indfaldsvinkel kan oplagt dækkes med en eksistensdidaktisk 

tradition hvor eleverne får plads til selv at filosofere og til at udtrykke deres tanker.  

2.2.5 Refleksionsdidaktik og teknologisk dannelse 

I den nyeste udgave af Gymnasiepædagogik introducerer Ellen Krogh14 et femte didaktisk paradigme, 

nemlig refleksionsdidaktikken. Dette paradigme er ifølge Krogh i særlig grad blevet aktualiseret med 

gymnasiereformen i 2005. For refleksionsdidaktikken er målet med undervisningen dels ”at eleverne 

udvikler refleksion over eget og andres perspektiv”, men også at eleverne (underviserne!) reflekterer over 

"fag og faglighed". I og med at lærere i forbindelse med planlægning og undervisning i teknologihistorie og 

idehistorie hele tiden må forholde sig reflekteret til de forskellige fagdidaktiske traditioner, og hele tiden 

sætte fagene i forhold til de ændrede kontekster, er fagene født ind i en refleksionsdidaktik. Dette er 

egentlig ikke underligt når man tager i betragtning at idehistoriefaget er et barn af gymnasiereformen.  

Et andet aspekt ved refleksionsdidaktikken er at Ellen Krogh kæder denne sammen med 

dannelsesbegrebet. Hun skriver: "Refleksivitet eller refleksion ses som en dannelseskategori."15 Med dette 

udsagn peger Krogh på at der er en sammenhæng mellem didaktik og dannelse. Dermed lægger hun, som 

Klafki, luft til en materiel dannelsesopfattelse der knytter dannelse til et bestemt indhold eller til bestemte 

fag. 

Dette har særlig relevans for teknologihistorie og idehistoriefaget som ofte ses som alment dannende fag. 

Jens Dolin skriver at undervisning der fx inddrager en etisk og en historisk dimension, styrker 

dannelsesdimensionen. Dermed skulle man tro at teknologihistorie og idehistorie i sig selv (i kraft af deres 

indhold) er alment dannende. Men man kan godt undervise i både etik og historie uden at det lægger op til 

en særlig dannelse hos eleven. Dannelse ligger ikke i fagene selv. Dannelsen ligger primært i didaktikken. 

Dolin uddyber denne pointe ved at hævde at en dannelsesfremmende didaktik skal rummer følgende 

aspekter: 

 viden (indholdsaspekt) 

 kritiske refleksioner over viden (perspektiveringsaspekt) 

 personlig forholden sig til viden (identitetsaspekt) 

 sætten sig i spil til viden (livsaspektet)16 

 

Disse fire elementer skal ses i en som led i en læringsproces der skal illustreres med følgende model:  

                                                             
14 Ellen Krogh: ”Dansk fagdidaktik mellem didaktik- og curriculumtradition” fra Erik Damberg m.fl. (red): 
Gymnasiepædagogik, Hans Reitzels forlag 2013, s. 252.   
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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Figur 2. Aspekter i den dannelsesfremmende undervisning 

Det er tydeligt at der en sammenhæng mellem de forskellige niveauer i den dannelsesfremmende 

undervisning, og så de didaktiske udgangspunkter der er i de forskellige fagdidaktiske traditioner vi har 

gennemgået ovenfor. En basisfaglig tilgang vil typisk tage afsæt i indholdsaspektet, mens en 

udfordringsdidaktik nødvendigvis vil rumme et perspektivende aspekt da fagets indhold sættes i relation til 

samfundsmæssige problemstillinger. En etnodidaktik vil styrke identitetsaspektet ved undervisningen da 

faglige begreber og metoder knyttes til elevens livsverden, og en eksistensdidaktik vil knytte an til 

livsaspektet da arbejdet med de grundlæggende meningssøgende spørgsmål inden for denne tradition har 

som formål at eleven kan sætte sig selv på spil i forhold til det faglige stof. Dette kan illustreres ved denne 

model som bygger videre på den foregående.  
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Figur 3. De fire fagdidaktiske traditioner og dannelsesaspektet 

Konklusionen på dette er altså at teknologihistorie og idehistorie i kraft af at være konstruerede fag uden 

en særlig stærk faglig tradition er nødsaget til at inddrage og navigere imellem forskellige fagdidaktiske 

traditioner i en stadig refleksion over fagenes faglighed. Men samtidig er denne nødvendighed også med til 

at styrke en didaktik der tilgodeser dannelsesaspektet i fagene. 
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3.FOU-forsøg med didaktiske designs 
 

3.1 Læreren som designer 
Ifølge Erling Lars Dale (1999) består lærernes didaktiske aktiviteter og tilhørende kompetencer (K) af 

følgende niveauer: 

o K1: at gennemføre undervisningen 

o K2: at planlægge undervisningen 

o K3: at konstruere og anvende begreber om undervisning, dvs. reflektere over og begrunde valgene 

på de to foregående niveauer 

Fremkomsten af nye videns- og læringsressourcer, som er frit tilgængelige på internettet, ændrer det 

klassiske didaktiske setup. Eleverne vælger i stigende grad aktiviteter, hvor de gennemfører læreprocesser 

(K1) på egen hånd. Lærervaliderede undervisningsmidler fravælges til fordel for selvfundne 

internetbaserede materialer (Christiansen and Gynther, 2010: 51).  

Rollen skifter altså i den forstand at hvor det før var underviserens opgave at udvælge læremidler bliver 

opgaven nu i stigende grad at validere, evaluere, vejlede og diskutere læremidler med eleverne. Derfor er 

det vigtig at nye læremidler deles blandt eleverne og underviseren eks. på en wikiside (K2).  

Hvad eleverne dog endnu ikke formår, er at indtage pladsen som den reflekterende praktiker (Schön, 2001 

[1983]). Men det er måske blot et spørgsmål om tid. Paradigmeskiftet i didaktikken kan illustreres ved figur 

1, nedenfor. 

Figur 4. Didaktik 2.0   

 

Kilde: Gengivet fra (Christiansen and Gynther, 2009: 10) 

Underviserrollen og den didaktiske planlægning ændrer karakter. Lærerrollen bliver i højere grad at 

understøtte, opmuntre og stilladsere elevernes egne læreprocesser eller gruppens læreprocesser.   

En væsentlig modstand mod nye didaktiske design som forskyder kontrollen over til eleverne er en bestemt 

selvforståelse hos underviserne af lærerprofessionalitet som garanten for faglighed – det er svært at give 

slip! (Sørensen, et al., 2012: 65). 

Et nyere syn på underviserrollen som fagdidaktiker er designmetaforen.  

3.2 Hvad er didaktisk design? 

“... den proces, hvor der på baggrund af teorier og i forhold til praksis i en specifik 

kontekst fastsættes mål og indhold, hvor planer, programmer, koncepter, organisering 
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og arenaen for undervisning og læring udformes, og hvor der træffes valg vedrørende 

udtryksformer, medier, læringsmidler og evaluering.” (Sørensen et al. 2013: 73) 

 

Om didaktiske designs kan det generelt siges at der altid er en asymmetri mellem intentionen med og 

realiseringen af designet grundet den sociale verdens iboende kompleksitet og uforudsigelighed. Didaktiske 

designs er uafsluttede og processuelle i deres grundstruktur. Intet design er perfekt. Ændringer er et vilkår 

og konstante iterationer og ad hoc tilpasninger er nødvendige. Ethvert design som skal fungere i den 

virkelige verden må tage dette i betragtning. Man må konstant redidaktisere, remediere, redesigne, 

rekontekstualisere og rekonfigurere eksisterende lærermidler.  

Læring som et socialt system kan beskrives som det Friedrich von Hayek (1974) kalder organiseret 

kompleksitet. Ændrer man på en variabel ændres resten af situationen. Derfor må man anlægge et holistisk 

helhedssyn på didaktiske design.  

Et eksempel på en helhedsorienteret model er Riis’ (2010) Connective Model for ICT-remediated Didactic 

Design (figur 2). Modellen der er en videreudvikling af Hiim & Hippes (1997) didaktiske relationsmodel 

udmærker sig for det første ved at inddrage ikt (ICT) som et selvstændigt og centralt element, for det andet 

ved at have fokus på såvel underviseres og elevernes rolle, for det tredje ved at inddrage konteksten i 

sammenhængen. Læring foregår aldrig i et vakuum – den er altid situeret (Lave & Wenger, 1991).  

Vigtigst er dog betoningen af elementernes forbundethed og det holistiske syn på læringssituationen. Den 

punkterede ramme beskriver det formelle uddannelsessystems øgede åbenhed. Ikt er et af de væsentligste 

grunde til at læringssituationen ikke længere lade sig begrænse til klasserummet. 

Didaktisk design er en balancegang mellem rammer og åbenhed. Rammerne er nødvendige for at skabe 

handlingsrummet, men rammerne skal være så fleksible at de skaber åbenhed for elevernes egne veje 

gennem læringsrummet – det Luckin (2010) omtaler som ‘Lines of Desire’. 

Figur 5: A Connective Model for ICT-remediated Didactic Design  

 

Note: Den punkterede ramme er et udtryk for eksterne faktorers påvirkning på den formelle 

læringssituation i uddannelsessystemet. 
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Pointen er at modellen udgør den konceptuelle ramme for tilrettelæggelsen af undervisningen – de 

didaktiske designs. Modellens ellementer er uløseligt forbundne, hvis man ændrer på sine målsætninger 

(goals) må man gentænke såvel tidsperspektivet, de aktiviteter som skal indgå, lærerens og elevernes 

roller, evalueringsformer, indhold (materialer etc.), ikt (ict) og læringskontekst (eks. klasseværelse, 

museum, foredrag, virksomhedsbesøg etc.). 

3.3 Produktorienteret didaktisk design i teknologihistorie  
Et eksempel på et didaktisk design der er inspireret af denne model, er et design hvor produktet er det 

styrende element. Vi ved at tingsliggørelse og deltagelse i et praksisfællesskab er essentielt i forhold læring 

(jf. Wenger). Tingsliggørelse kan anskues som en proces, hvor deltagerne gennem valg og fravalg når frem 

til et produkt. Man kan pege på mange fordele ved et sådant fokus. Her kan man blot kommer ind på nogle.  

1) Eksternalisering af viden forudsætter at en viden er bearbejdet. Man flytter så at sige viden fra 

overfladelæring til dybdelæring. Kognitivt kan man sige at viden ved at blive bearbejdet flyttes fra korttids 

hukommelsen til langtidshukommelsen.  

2) Ved at stille krav om formidling af et kernestof sætter man også rammerne for mere dybdelæring. Når vi 

skal videreformidle noget behandles det på en anden måde end hvis man blot forsøger at tilegne sig en 

viden.  

3) Ved at stille krav om at produktet skal kunne stå alene, dvs. uden personlig mundtlig fremlæggelse el. 

lign. dannes fokus for forholdet mellem form og indhold. De to bliver uadskillelige. Beslutninger om 

udformning og valg af udtryksformer/stil igangsætter æstetiske læreprocesser med betydning for elevernes 

identitetsdannelse (jf. Drotner 1995). 

3.3.1 Bemærkninger til forsøgene 
Overordnet har udviklingen inden for specielt mobil- og touch-teknologier betydet at ressourcer til 

medieproduktion er blevet demokratiseret. Det er blevet lettere og nærmest økonomisk omkostningsfrit at 

lave små videoer, lydklip og tage fotos samt at dele og distribuere disse. Denne teknologiske udvikling 

udfordre det didaktiske fordi den er allesteds nærværende. Disse eksempler på projekter er forsøg på at 

gøre teknologien til en aktiv medspiller i at fremme læring, hvor den desværre ofte er en kilde til distraktion 

og ikke-læring.  

3.4 Problemorienteret didaktik i idehistorie 

3.4.1 Udgangspunkt 

Udgangspunktet for at udvikle en mere problemorienteret didaktik i idehistorie udspringer af nogle 

refleksioner over kravene til eksamensopgaven i idehistorie og nogle overvejelser over forskellen på at 

undervise i filosofi og idehistorie. Fra 2008 har vi på Aalborg tekniske gymnasium besluttet at erstatte 

filosofi C med idehistorie B i de studieretninger der før havde filosofi i fagpakken.  

Min første refleksion over forskellen på de to fag var at de tematisk lignede hinanden. Idehistoriefagets 

indfaldsvinkler rummer emner som erkendelse, æstetik, etik og eksistens, politisk filosofi og tro og viden. 

Det er alt sammen emner man også kunne undervise i, i filosofi. På Aalborg Tekniske Gymnasium var vi 

faktisk enige om at vi langt hen af vejen kunne bruge vores lærebogsmateriale fra filosofiundervisningen til 

idehistorie.  

Alligevel begyndte forskellene at træde tydeligere og tydeligere frem efterhånden som vi i vores faggruppe 

fik mere erfaring med at undervise i faget. Det blev klart at det direkte kunne være en faldgrube kun at 
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betragte de idehistoriske indfaldsvinkler som filosofiske temaer, og at det i det hele taget er problematisk 

at gøre idehistorien til filosofihistorie. Ikke mindst i forhold til den afsluttende eksamensopgave.  

På det didaktiske område er der endnu større forskel på filosofi og idehistorie. I idehistorie er det et krav i 

læreplanen at undervisningen skal veksle mellem overbliksskabende forløb og analyse af konkrete cases. 

Det betyder både at undervisningen skal have en historisk forankring, og at den skal relateres til en form for 

problemstilling. Da filosofiundervisning typisk er meget tematisk orienteret, og ofte centreret omkring 

læsning af mindre tekstuddrag af filosoffer, lever ikke nødvendigvis op til dette krav. I filosofi kan man fx 

arbejde med etik ud fra en rent tematisk vinkel (fx sammenligne dydsetik, pligtetik og nytteetik). I 

idehistorie skal disse etiske retninger i højere grad gives en historisk forankring (fx i antikken og 

oplysningstiden), og de skal eksemplificeres gennem cases.  

Også på andre områder er der forskelle fagene imellem. Mens filosofi overvejende er et mundtligt fag med 

en afsluttende mundtlig eksamen overvejende i kendt stof, er idehistorie et fag med en skriftlig dimension 

og med krav om en skriftlig eksamensopgave der tager afsæt i en idehistorisk problemstilling (og ikke en 

bestemt tekst). Særligt kravene til eksamensopgaven fremprovokerede tanker om hvorvidt undervisningen 

i idehistorie på Aalborg Tekniske gymnasium klædte eleverne godt nok på. Bedømmelseskriterierne til 

eksamensopgaven lyder: 

Ved bedømmelsen lægges der vægt på eksaminandens evne til: 

– at forklare og argumentere for den idéhistoriske problemstilling, arbejdsmetode og resultater 

– at kunne perspektivere inden for emneområdet, herunder at kunne anvende forskellige faglige 

indfaldsvinkler 

– at kunne indgå i dialog med eksaminator om de uddybende spørgsmål. 

3.4.2 Projekt og teori 

På denne bagrund besluttede vi i forbindelse med dette FOU-projekt at afprøve et didaktisk design der 

sætter hovedfokus på elevernes evne til at arbejde med idehistoriske problemstillinger, ligesom designet 

skulle støtte elevernes evne til selvstændigt at bearbejde deres problemstilling ud fra idehistoriske 

arbejdsmetoder.  

For at få nogle teoretiske vinkler til at udvikle det didaktiske design satte vi os for at undersøge forskellige 

fagdidaktiske paradigmer, og at udfolde hvordan disse forholder sig til fagene teknologihistorie og 

idehistorie. Konklusionen på denne undersøgelse er at teknologihistorie og idehistorie må inddrage 

elementer fra alle gænge fagdidaktiske paradigmer, og man som underviser i fagene hele tiden må være i 

gang med en løbende didaktisering. En mere detaljeret udfoldning af denne sammentænkning af almene 

fagdidaktiske traditioner og fagene er beskrevet i afsnit 2 i denne rapport. 

3.4.3 Hypotese og resultat 

De fagdidaktiske traditioner som teknologihistorie og idehistorie hele tiden skal forholde sig refleksivt til, er 

blandt andet beskrevet af Frede V. Nielsen, som hhv. en basisfaglig, en udfordringsdidaktisk, en 

etnodidaktisk og en eksistensdidaktisk tradition. Den fagdidaktiske tradition der ofte har været 

fremherskende i idehistorie er den eksistensdidaktiske tradition. En plausibel grund til dette er at mange af 

undervisere i idehistorie har en filosofifaglig baggrund eller i hvert fald erfaring med undervisning i filosofi.  
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Min første hypotese omkring at udvikle et didaktisk design der tager udgangspunkt i at styrke arbejdet med 

idehistoriske problemstillinger, var at det hovedsagelig ville komme til at bestå i at flytte hovedfokusset fra 

en eksistensdidaktik til en udfordringsdidaktik.  

Da først jeg begyndte at lade eleverne arbejde med egne problemstillinger, viste den hypotese sig at være 

forsimplet. Min forventning om at eleverne primært ville tage afsæt i samfundsproblematikker der kunne 

belyses med idehistoriske begreber og metoder, viste sig helt overordnet at være forkert.  

Eleverne formulerede problemstillinger inden for alle de fagdidaktiske traditioner. Det var tydeligt at 

eleverne når de skulle formulere problemstillinger de selv skulle arbejde med, nogle gange tog afsæt i en 

eksistentiel undren, andre gange deres egen konkrete livsverden, aktuelle samfundsproblemer, basisfaglige 

problemstillinger eller sågar metafaglige eller fagrefleksive problemstillinger.  

Denne erkendelse fører frem til en ny hypotese: Det at lægge fokus på en problemorienteret didaktik i 

idehistorie giver i særlig grad mulighed for at bringe alle de forskellige fagdidaktiske traditioner i spil.  

Faktisk kan en bevidstgørelse om de forskellige fagdidaktiske udgangspunkter hos eleven, være med til at 

guide eleven i forhold til selv at skulle formulere en problemstilling.  

3.4.4 De fagdidaktiske traditioner som tilgang til idehistoriske problemstilling? 

En af de svære opgaver for eleverne er at skulle formulere en idehistorisk problemstilling. De har ofte en 

udmærket viden om et emne, men det er vanskeligt at formulere spørgsmål, som de kan bruge deres 

idehistoriske viden til at belyse.  

Her kan en bevidsthed om de forskellige fagdidaktiske traditioner være med til at give eleverne en tilgang 

til deres emne. Med udgangspunkt i de forskellige fagdidaktiske traditioner som er gennemgået i afsnit 2, 

kan man præsentere forskellige tilgange til arbejdet med at lave en problemstilling.  

Inden eleverne skal i gang med at skrive en problemstilling om et givet emne, kan man hjælpe dem i gang 

ved at give dem følgende muligheder:  

 Du kan tage udgangspunkt i din egen undren (svarer til en eksistensdidaktik) 

 Du kan tage udgangspunkt i dine egne hverdagserfaringer (svarer til en etnodidaktik) 

 Du kan tage udgangspunkt i samfundsproblematikker (svarer til en udfordringsdidaktik)  

 Du kan tage udgangspunkt fagets kernestof eller emner (svarer til en basisfaglig didaktik)  

Nogle problemstillinger kan sagtens rumme flere af de ovenstående tilgange. At eleverne faktisk kan være 

bevidste om disse forskellige tilgange vidner følgende elevudsagn om: 

”Jeg har fra barnsben holdt af astronomi, og har senere udviklet mig en forkærlighed for de 

større spørgsmål som fysikken åbner op for, især spørgsmålet om begyndelsen af tiden. Som 

vi kender det beskriver Big Bang begyndelsen af tid og rum, og i det selvsamme øjeblik blev 

alt stof skabt, angiveligt af ingenting. Ordforståelsen i denne sammenhæng skal tages helt 

bogstavligt, af ingenting er kommet alting, men jeg synes ikke helt at det kan være rigtigt - 

hvordan kan man erkende et sådan principødelæggende udsagn?” 

Denne meget personlige indledning til det store filosofiske spørgsmål om ”begyndelsen af tiden” viser 

tydeligt at eleven her bevidst har taget muligheden for at tage udgangspunkt i sin egen undren til sig. 

Udfordringen her er så at finde de idehistoriske metoder og teorier der kan bruges til at belyse spørgsmålet 

på en kvalificeret måde. Dette vendes der tilbage til i næste afsnit.  
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Interessant nok formulerede nogle elever refleksionsdidaktiske problemstillinger, jf. Ellen Krogh, selv om de 

kun var blevet præsenteret for de fire andre tilgange. I forbindelse med en gruppeopgave skriver nogle 

elever: 

”I den tidlige histories filosofi, er der et uforholdsmæssigt stort fokus på det gamle 

Grækenland, men var der ikke nogen der kom før?”   

Her kan det ses at elevernes udgangspunkt er ønsket om at problematisere den måde filosofihistorien 

traditionelt bliver fortalt på. På den måde kan man sige at eleverne ikke kun formulerer en problemstilling 

inden for et fagligt emne, men de også er i gang med at reflektere over faget og den måde det bliver 

fremstillet på i gymnasiale lærebøger.  

3.4.5 Idehistorisk arbejdsmetode: At analysere x med y og perspektivere til z 

Når eleverne er lykkes med at skrive en problemstilling, er det en stor udfordring at vejlede dem med at 

koble metoder og teorier til denne. Faktisk er elever ofte – med god grund – i tvivl om hvad en idehistorisk 

metode er. Som det allerede før er nævnt (afsnit 2) har idehistorie ikke nogen entydig metode. Derfor er 

det en god ide at anskueliggøre for eleverne at den idehistoriske problemstilling ikke nødvendigvis kan 

løses vha. en metode. Det handler nærmere om at arbejde metodisk med stoffet.  

For at anskueliggøre hvad der menes med at arbejde metodisk, kan det være nyttigt at præsentere to 

metaforer for det at arbejde metodisk, en metafor der ikke passer så godt til idehistorie, og en der gør. 

Begge metaforer stammer fra filosoffen Ludwig Wittgenstein.  

Den metafor der ikke passer så godt til faget, stammer fra bogen Filosofiske Undersøgelser §309: ”Hvad er 

dit mål i filosofien? – at vise fluen vej ud af flueflasken”. Citatet udtrykker drømmen om at filosofi kunne 

blive et reelt problemløsningsfag der kunne reducere eller løse alle de filosofiske problemstillinger.  

Grunden til at metafor passer dårligt, er dels at det er meget sjældent at man kan løse idehistoriske 

problemstillinger, og dels at metaforen peger på at der er en bestemt løsningsmetode (vejen ud af flasken). 

Når det er værd at tage denne metafor op, er det fordi den minder om den forestillinger mange elever har 

om at løse problemstillinger med en metode (en forestilling de fx kan have fået fra teknologifaget).  

Den metafor der til gengæld passer godt til idehistoriefaget kommer fra en anden del af Ludvig 

Wittgensteins virke, nemlig hans arbejde som funktionalistisk orienteret bygningsdesigner. Wittgenstein 

designede nemlig et dørhåndtag, og dette dørhåndtag er på to helt centrale måder en god metafor for det 

at arbejde metaforisk i idehistorie.  

For det første er dørhåndtaget sammensat af to forskellige greb – det kan være med til at give eleverne 

billedet af der kan være flere måder at tilgå det samme problem.  

For det andet markerer en dør jo overgangen fra et fysisk rum til et andet. Man bruger grebet til at bevæge 

sig fra det ene rum til det andet. Men man kan også bruge grebet til at bevæge sig den modsatte vej. Det er 

et godt billede på at der ikke er et klar adskillelse af hvad der kan fungere som metode, og hvad der skal 

analyseres med metoden. Fx kan du bruge Marx’ samfundsfilosofi som et greb til at belyse det industrielle 

samfund, men du kan også bruge industrisamfundet som et greb til at forstå Marx. Vi har altså ikke en fast 

opdeling mellem fagets problemstillinger og fagets redskaber, men derimod en glidende overgang mellem 

det der fungere som problemstilling, greb og kontekst.  

Sammenfattende man sige at det at arbejde metodisk i idehistorie handler om:  

• At få greb om sin problemstilling 
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• At analysere x (problemstillingen) med y (grebet) og perspektivere til z (sætte i kontekst) 

Pointen i forhold til det sidste punkt er at det ikke på forhånd er givet hvad der er x, y og z, og heller ikke 

hvilken plads de skal have.  
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4. Konference 24.4.2014 
De overfor beskrevne fagdidaktiske problemstillinger samt de to beskrevne didaktiske forsøg, var 

omdrejningspunktet for en konference om Fagdidaktik i teknologihistorie og idehistorie. Konferencen blev 

afholdt den 24.4.2014 på Aarhus Tech og havde deltagelse af 26 undervisere samt Peter Larsen som er 

fagkonsulent for fagene.  

Programmet for konferencen så således ud:17 

Program  

10:00 - 10:30 Kaffe og rundstykker  

10:30 – 10:45 Velkomst og introduktion. Ved Peter Larsen, Alex Young Pedersen og Esben 

Dalsgaard  

10:45 – 12:00 "Brugsperspektiver på teknologi- og idéhistorien". Ved Casper Andersen, 

Aarhus Universitet.   

12:00 - 12:30 "Idehistorie og teknologihistorie mellem forskellige fagdidaktiske traditioner. 

Om baggrunden for FOU-projektet" Ved Alex Young Pedersen og Esben Dalsgaard  

12:30 - 13:00 Frokost  

13:00 - 15:00 Workshops i to runder (med kaffe og kage). I bliver som deltagere delt op i to 

hold der skiftevis arbejder i følgende workshops.                        

a. Didaktisk design og "nye" produktkrav i teknologihistorie ved Alex Young Pedersen   

(Hold 1 kl. 13:00 til 14:00, hold 2 kl. 14:00 til 15:00).   

b. Hvad er en idehistorisk problemstilling? Ved Esben Dalsgaard   

(Hold 2 kl. 13:00 til 14:00, hold 1 kl. 14:00 til 15:00)  

15:00 -15:30 Opsamling i plenum, med diskussion af en fremtidig fagdidaktisk platform for 

vidensdeling og nye udviklingsprojekter.   

Som det fremgår af dette program, havde konferencen to hovedsektioner. Først en sektion der bestod af to 

fælles oplæg, dernæst en sektion med to workshop som alle konferencedeltagerne deltog i på skift.  

Som fælles oplægsholder havde vi inviteret Casper Andersen fra Aarhus Universitet. Casper Andersen er 

uddannet idehistoriker, men har forsket indgående i teknologihistoriske emner. Formålet med at invitere 

Casper Andersen var i høj grad at sætte fokus på fælles problemstillinger og udfordringer i de to fag. Dette 

formål blev indfriet ved at Casper Andersen introducerede en, i forskningsmæssig sammenhæng, ny tilgang 

til teknologihistorien, nemlig "brugsperspektivet". Dette perspektiv der i høj grad tager udgangspunkt i 

David Edgertons bog "The shock of the Old", giver både inspiration til at nytænke teknologihistorien og til 

at ændre vores forestillinger og ideer om teknologi. Tilgangen udfordrer også vores gængse forestillinger 

om teknologiske tidslinjer og dermed også den opdeling af de historiske perioder der kommer til udtryk i 

fagenes kernestof. Præsentationen til Casper Andersen oplæg kan ses som bilag 2. 

                                                             
17 Program og invitation kan ses i sin fulde længde som bilag 1 og findes som på emu.dk 
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Dette oplæg blev efterfulgt af et fælles oplæg af Alex Young Pedersen og Esben Dalsgaard hvor rammer for 

FOU-projektet, og de fagdidaktiske problemstillinger der var blevet identificeret blev præsenteret. Dette 

fælles oplæg var i høj grad tænkt som en teoretisk ramme for de to mere praktisk orienterede workshops. 

Power point fra oplægget kan ses som bilag 3. 

I forbindelse med workshop-sektionen blev deltagerne delt ind i 2 grupper (med ca. 13 i hver). Gruppe 

deltog så på skift i de to workshops. Workshopsene tog udgangspunkt i de to didaktiske designs der er 

blevet afprøvet. De to didaktiske designs er beskrevet oven for i afsnit 3, og præsentationer og noter fra de 

to workshops kan ses som bilag 4 og 5og på emuens hjemmeside. Baggrunden for workshopformen og 

gruppeinddelingen var at vi ønskede at gøre problemstillingerne praksisnære og at inddrage deltagernes 

egne erfaringer. 

Afslutningsvis diskuterede vi i plenum hvilke fremtidige perspektiver der er for arbejdet med fagdidaktiske 

problemstillinger i teknologi og idehistorie, herunder hvilke ønsker og behov der er for etableringen af en 

faglig forening eller et fagligt forum for fagene.  

4.1 Didaktisk design og "nye" produktkrav i teknologihistorie – kort om workshoppen 
Af Alex Young Pedersen, 2014 

"Workshoppen fokuserer på hvordan man praktisk skaber rammerne for elevernes læring og designer 

læringselementer der aktiverer eleverne. Forskellige bud vil kort blive præsenteret, og der vil være 

mulighed for erfaringsdeling, så man kan få nogle virksomme ideer med hjem." – Abstract fra det udsendte 

program. 

Formålet med workshoppen var (blandt andet): 

1. at præsentere en konceptuel ramme for diskussionen af vores praksis som undervisere 

2. at komme med konkrete bud på rammesætning og produktkrav 

3. at inspirere til debat og nytænkning af fag, undervisning og underviseroller 

Spørgsmål til debat: 

2. Hvordan kan vi gentænke vores fag løbende? (Er der behov for ændringer?) 

3. Kan vi tilrettelægge/didaktisk designe vores undervisning på nye måder der inddrager produkter? 

4. Fordele og ulemper ved en sådan fremgangsmåde? 

5. Hvordan kan vi som fagligt fællesskab understøtte hinanden? 

6. Er fagene udfordret eksternt? Og hvordan? 

7. Eksempler på didaktiske designs med produktkrav 

 

I workshoppen blev der debatteret livligt. Følgende to temaer er her uddybet kort: 

Kvalitetssikring i undervisningen under et væsentligt tidspres. Mange følte det svært at honorere 

bekendtgørelsens faglige krav inden for den givne tidsramme. En muligt, men omdiskuteret løsning var at 

lade elever foretage noget at den summative evaluering af projekterne. En anden mulighed var at lade dem 

arbejde med vidt forskellige emner eks. inden for samme historiske epoke, men at lade dem kollektivt 

hæfte for de andres emner. 

Underviseridentitet og faglig udvikling. Usikker underviseridentitet bunder i såvel manglen på "moderfag" 

på universitetet, dette gælder specielt for teknologihistorikerne og i mindre grad for idehistorikerne som jo 

kan siges at have faglig forankring i idehistorie/filosofi. Usikkerheden bunder også i manglen på konsensus 
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om hvad der er vigtigt i fagene og et forum hvor en sådan konsensus kan italesættes og debatteres. 

Faggrupperne på de enkelte skoler er ikke så store, så man mangler faglig sparring og mulighed for faglig 

udvikling. 

Eksempler fra workshoppen 

Vedhæftet er en række projektbeskrivelser fra teknologihistorie, hvor der netop er fokus på 

produktorienteringen. Vedhæftet er også eksempler på produkter. Disse blev præsenteret i selve 

workshoppen som udgangspunkt for en debat af didaktisk design og ny produktorienteret undervisning. 

1. Miniprojekt om teknologianvendelse 

http://goo.gl/hprD20 

Eks. Brugen af en stol  

http://goo.gl/xGcpDu 

2. Renæssanceforløb 

http://goo.gl/EK1Gf4 

Eks. Columbus-video 

http://goo.gl/AWnfAZ 

Eks. Jens Munks polarrejse 

http://goo.gl/L5KjoH 

3. Opgave om touchteknologier 

http://goo.gl/BIfPFT 

Eks. Video om smartphone og tablet 

http://goo.gl/7g9EKG 

4. Fælles wikipedia om Thomas Alva Edison 

http://goo.gl/A9M35T 

Eks. Udvidelse af den danske wikipedia-artikel om Thomas Alva Edison  

Artikel før vores projekt 

http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Edison&oldid=4709858 

Artikel efter vores projekt 

http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Edison&oldid=4751379 

4.2 Hvad er en idehistorisk problemstilling? 
Af Esben Dalsgaard, 2014 

”Workshoppen fokuserer på hvordan man i undervisningen støtter elevernes evne til at kunne arbejde med 

idehistoriske problemstillinger – en evne der er central for eksamensopgaven i Idehistorie. I workshoppen 

http://goo.gl/hprD20
http://goo.gl/xGcpDu
http://goo.gl/EK1Gf4
http://goo.gl/AWnfAZ
http://goo.gl/L5KjoH
http://goo.gl/BIfPFT
http://goo.gl/7g9EKG
http://goo.gl/A9M35T
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Edison&oldid=4709858
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Edison&oldid=4751379
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vil vi diskutere hvad en idehistorisk problemstilling er, og konkrete eksempler på elevers idehistoriske 

problemformuleringer vil blive præsenteret. Disse vil danne rammen for en diskussion af faglige 

indfaldsvinkler, metoder og vejledning”. – Abstract fra det udsendte program. 

Formålet med workshoppen var (blandt andet): 

1. at præsentere overvejelser over hvordan forskellige didaktiske tilgange kan være med til at styrke 

det projektorienterede arbejde i idehistorie  

2. at give et bud på hvad det vil sige at arbejde metodisk med en problemstilling i idehistorie  

3. at præsentere workshopdeltagerne for forskellige problemstillinger fra elever (i anonymiseret 

form) som oplæg til en gruppeøvelse 

4. at igangsætte en debat om problemstillinger, metodisk greb og vejledning ud fra de konkrete 

problemstillinger 

I praksis bestod workshoppen af tre dele. Først en kort præsentation der fokuserede på hvordan de 

fagdidaktiske paradigmer kan fungere som tilgange til en problemstilling, og hvor det blev skitseret hvordan 

man kan arbejde metodisk i idehistoriefaget. Dernæst en del hvor konferencedeltagerne arbejdede med de 

konkrete problemstillinger, og til slut var der en åben diskussion.  

En stor del af diskussionen i workshoppen omhandlede hvordan man som underviser bedst hjælper 

eleverne med at koble den formulerede problemstilling med faglige metoder og teorier. Denne diskussion 

pegede på at det fortsat er en udfordring for eleverne at arbejde metodisk med problemstillinger, og at 

lærerens rolle som vejleder i denne forbindelse rummer mange udfordringer.  

Disse to områder kunne oplagt være udgangspunkt for yderligere fagdidaktisk belysning.  

Eksempler fra workshoppen 

I bilag 6 er der vedhæftet en række anonymiserede problemstillinger som elever har udarbejdet i 

forbindelse med forskellige undervisningsforløb.  
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Bilag 1. Invitation til konference 24.4.201 

Konference om fagdidaktik i 
teknologihistorie og idehistorie 
AARHUS TECH, torsdag d. 24.4.2014, kl. 10:00 til  15:30  

Konferencen afholdes som afslutning på et FOU-projekt om fagdidaktik i teknologihistorie og idehistorie 

der løber i perioden 2012-2014. Formålet med projektet har været dels at belyse de fagdidaktiske 

udfordringer der er knyttet til de to fag, dels at afprøve konkrete didaktiske designs i undervisningen og at 

evaluere og formidle resultaterne af disse. Derudover har det været et formål at få påbegyndt en tradition 

for fagdidaktisk udvikling og videndeling, således at dette forløb ikke bliver en enlig svale. 

Program 

10:00 - 10:30 Kaffe og rundstykker 
 
10:30 – 10:45 Velkomst og introduktion. Ved Peter Larsen, Alex Young Pedersen og Esben Dalsgaard 
 
10:45 – 12:00 "Brugsperspektiver på teknologi- og idéhistorien". Ved Casper Andersen, Aarhus Universitet.  
 

Brugsperspektivet på teknologihistorien repræsenterer vel nok den største og mest perspektivrige 

nyskabelse i teknologihistoriografien i de seneste to årtier. Brugsperspektivet udfordrer 

traditionelle opfattelser af teknologiske tidslinjer, af hvilke teknologier der har været mest 

betydningsfulde, af teknologiske innovationsprocessor, af det teknologiske forhold mellem den rige 

og den fattige del af verden samt af selve "ideen om teknologi". I mit foredrag vil jeg præsentere og 

diskutere brugsperspektivet og dets potentialer i teknologi- og idehistorisk 

undervisningssammenhæng.  

 
12:00 - 12:30 "Idehistorie og teknologihistorie mellem forskellige fagdidaktiske traditioner. Om baggrunden 
for FOU-projektet" Ved Alex Young Pedersen og Esben Dalsgaard 
 
12:30 - 13:00 Frokost 
 
13:00 - 15:00 Workshops i to runder (med kaffe og kage). I bliver som deltagere delt op i to hold der 
skiftevis arbejder i følgende workshops.  
                      

1. Didaktisk design og "nye" produktkrav i teknologihistorie ved Alex Young Pedersen  
(Hold 1 kl. 13:00 til 14:00, hold 2 kl. 14:00 til 15:00).  
Workshoppen fokuserer på hvordan man praktisk skaber rammerne for elevernes læring og 
designer læringselementer der aktiverer eleverne. Forskellige bud vil kort blive præsenteret, og der 
vil være mulighed for erfaringsdeling, så man kan få nogle virksomme ideer med hjem. 
 

2. Hvad er en idehistorisk problemstilling? Ved Esben Dalsgaard  
(Hold 2 kl. 13:00 til 14:00, hold 1 kl. 14:00 til 15:00) 
Workshoppen fokuserer på hvordan man i undervisningen støtter elevernes evne til at kunne 
arbejde med idehistoriske problemstillinger – en evne der er central for eksamensopgaven i 
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Idehistorie. I workshoppen vil vi diskutere hvad en idehistorisk problemstilling er, og konkrete 
eksempler på elevers idehistoriske problemformuleringer vil blive præsenteret. Disse vil danne 
rammen for en diskussion af faglige indfaldsvinkler, metoder og vejledning.  

 
15:00 -15:30 Opsamling i plenum, med diskussion af en fremtidig fagdidaktisk platform for vidensdeling og 
nye udviklingsprojekter.  

 
Tilmelding og praktiske oplysninger 

Konferencen foregår i auditorie D4210, AARHUS TECH, Dollerupvej 4, 8000 Aarhus C 

Du kan tilmelde dig konferencen på mari@aatg.dk 

Tilmelding skal ske senest den 4.4.2014. Ved tilmelding bedes du oplyse, navn, skole, skolens adresse og 

evt. referencenummer.  

Deltagergebyr er 200,- kr. (dækker primært forplejning). Efter tilmelding sender vi en faktura til din skole. 

  

mailto:mari@aatg.dk
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Bilag 2. Casper Andersen: Brugsperspektiver på teknologihistorien og 

idehistorien. Oplæg til konference 24.4.2014 
Slide 1 

 

Brugsperspektiver på teknologi-
og idéhistorien"

Fagdidaktik i teknologi- og idehistorie, April 2014. v. adjunkt, Casper Andersen 
(ideca@cas.au.dk

 

Slide 2 

 

29-06-2014 2

En typisk (og god) fremstilling af det 20. århundredes teknologihistorie 

”Toolmakers take command” og skaber en 

global tekno-videnskabelige revolution

Følgende nøgleteknologier  

• Bilisme, samlebånd, ”scientific management” og øget 

mobilitet  

• Elektrificering

• Luftfart og erobringen af luftrummet: fra 

eksperimentel flyvning til turismeindustri og jagerfly

• Teknologi i hjemmene og hverdagen (husmoderens

teknologi)

• Frigørelse til underholdning (teknologibaserede 

massemedier)

Samt påpegning af at disse teknologier er ulige fordelt og 

i mange tilfælde utilgængelige for store dele af jordens 

befolkning
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Slide 3 

 

29-06-2014 3

Brugsperspektiver på det 20. århundredes teknologihistorie 

 

 

Slide 4 

 

Første jernbane: 
Liverpool- Manchester 
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https://www.google.com/maps/place/Ibadan/
@7.4217298,3.8934087,770m/data=!3m1!1e3
!4m2!3m1!1s0x10398d77eeff086f:0x3b33e0f7
6e8e04a9
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https://www.google.com/maps/place/Ibadan/
@7.4217298,3.8934087,770m/data=!3m1!1e3
!4m2!3m1!1s0x10398d77eeff086f:0x3b33e0f7
6e8e04a9
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http://vimeo.com/73234721
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Slide 27 

 

Brugsperspektivet

To take home messages: 

• Nye tidslinjer i teknologihistorien 

- Glem idéen om en vægtløs post-moderne
teknologisk verden

• Brugshistorien er global  

- Teknologisk innovation er globalt distribueret  
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Brugsperspektivet

To take home messages: 

• Nye tidslinjer i teknologihistorien 

- Glem idéen om en vægtløs post-moderne
teknologisk verden

• Brugshistorien er global  

- Teknologisk innovation er globalt distribueret  
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Tak for opmærksomheden

ideca@cas.au.dk
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Bilag 3. Esben Dalsgaard og Alex Young Pedersen: Fagdidaktik i 

teknologihistorie og idehistorie. Oplæg til Konference den 24.4.2014.  
Slide 1 

 

Fagdidaktik i 

teknologihistorie og 

idehistorie
Konference den 24.4.2014

Udarbejdet af  Alex Young Pedersen, AARHUS TECH og Esben Dalsgaard, Aalborg Tekniske Gymnasium

 

 

Slide 2 

 

pædagogisk 

teori
fagvidenskab fagdidaktik

Gundem 2007

fagdidaktik som disciplin (I)
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Slide 3 

 

fagdidaktik som disciplin (II)

fagdidaktik

videnskabsfag
undervisnings

fag

teori praksis

Gundem 2007
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fagdidaktik som didaktisering

kommunikation

refleksion

+

Ongstad 2006
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Slide 5 

 

“

”             

Fagdidaktik er refleksion og 

kommunikation om fag - sådan som 

den gøres nødvendig af at blive bragt 

ind i nye og ændrede kontekster

Ongstad 2006
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forskellige fagdidaktiske 

traditioner

Etno-

didaktik

Udfordrings-

didaktik

Eksistens -

didaktik

Basisfags-

didaktik

Udgangspunkt  

i elevernes 

livsverden

Udgangspunkt i 

aktuelle 

samfundsproblemer 

Udgangspunkt i 

eleverne 

undren og 

udtryksformer. 

Udgangspunkt 

i på fagets 

metoder og 

begreber

Krogh 2010
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Slide 7 

 

dannelsesfremmende 

undervisning

Perspektiv

erings-

aspekt

Identitets-

aspekt

livsaspekt

Indholds-

aspekt

Personlig 

forholden 

sig til 

viden 
At sætte sig selv i 

relation til viden  

Afføder nye 

spørgsmål og 

ny viden der 

skal 

undersøges. 

Refleksion 

over viden

Dolin 2010
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læreplanen

Kernestof

Indfalds-

vinkler

Cases

Faglige mål

Opnås 

gennem 

arbejde med

Som behandles 

gennem 

bestemte Eksemplificeres 

eller anvendes 

på 

Sætter fokus 

på
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Slide 9 

 

anvendt litteratur
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hold til workshop

Hold 1 (starter ved Alex)
Dan Holst Larsen 

Kristian Paaskesen 

Gert Gerges

Kim Nørgaard

Signe Westergaard Kildehave

Else Gade

Bente Sørensen

Michael Worum 

Susanne Rosendal Laursen

Morten Holm 

Peder Meyhoff

Esben Moesgaard

Hold 2 (starter ved Esben)
Anders Kristensen

Rune Skat Andersen 

Karl Aage Kirkegaard 

Tina Bay Pedersen 

Karen K. Srinivasan 

Lisa Lykke Hansen 

Jesper Bennekou

Bo Broch-Berthel 

Peter Clausen 

Margrethe Kofoed Jensen

Signar Røsvik
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opgave

Hvert hold vælger to personer der kort kan 

opsummere hovedpunkterne i holdets 

diskussion i forbindelse med de to workshops.
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Bilag 4. Alex Young Pedersen. Noter til Workshop om didaktisk design i 

teknologihistorie. 24.4.2014 
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Bilag 5. Esben Dalsgaard: Workshop om problemorienteret arbejde i 

idehistorie 
 

Slide 1 

 

FAGDIDAKTIK
i teknologihistorie og idehistorie

Workshop om problemorienteret arbejde i idehistorie

 

 

Slide 2 

 

Baggrund for projektet

• Fra filosofi til idehistorie

• Eksamensformen

• Skriftlighed

• Cases og overbliksskabende forløb

Opgave: at afprøve et didaktisk design der sætter hovedfokus på elevernes evne til 
at arbejde med idehistoriske problemstillinger, ligesom designet skulle støtte 
elevernes evne til selvstændigt at bearbejde deres problemstilling ud fra 
idehistoriske arbejdsmetoder.
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Slide 3 

 

Teori

Frede V. Nielsen Sigmund Ongstad Jens Dolin

 

 

Slide 4 

 

Hypotese og erfaringer

• Min første hypotese: dette  didaktiske design var at det hovedsagelig ville komme 
til at bestå i at flytte hovedfokusset fra en eksistensdidaktik til en 
udfordringsdidaktik. 

• Erfaring: Eleverne formulerer problemstillinger inden for alle fire fagdidaktiske 
tilgange. 

• Ny hypotese: Den problemorienterede tilgang ligger ikke alene i den 
udfordringsdidaktiske tilgang, men handler mere om den metodiske tilgang 
eleverne anvender. 
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Slide 5 

 

Hvad betyder det at arbejde med en 
idehistorisk problemstilling?

• Ikke  kun: At formulere samfundsrelevante problemstillinger, som fagets metode 
kan bidrage til at løse. 

• Men: At belyse spørgsmål som kræver en faglig analyse, en faglig fortolkning eller 
bare en faglig afklaring

 

 

Slide 6 

 

Hvad er idehistoriske metoder?

• Metode: fra græsk methodos 'planlægning, metode', af meta- 'efter' og hodos 'vej', 
oprindelig 'det at gå noget efter‘

• Hvad vil det sige 'at gå noget efter' i idehistorie? 
• Fremgangsmåde?

• Redskab?

• Tilgang?
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Slide 7 

 

To billeder af begrebet ”metode”

”Hvad er dit mål i filosofien? – at vise fluen vej ud af flueflasken”
Ludvig Wittgenstein, Filosofiske Undersøger § 309

 

 

Slide 8 

 

To billeder af begrebet ”metode”

Dørhåndtag, designet af Ludwig Wittgenstein i 1927 
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Slide 9 

 

Metode i teknologihistorie og idehistorie

• Handler om at få greb på sin problemstilling

• At analysere x (problemstillingen) med y (grebet) og perspektivere til z (sætte i 
kontekst)

• Pointe: Det er ikke på forhånd givet hvad der er x, y og z og heller ikke hvilken 
plads de skal have. Det handler om at være metodisk fremfor an anvende en 
metode.

 

 

Slide 10 

 

Eksempler - idehistorie

• Vi vil analysere hvorfor infinitesimalregningen opstod i 1600-tallet 
(problemstilling) ved hjælp af de to erkendelsesteoretiske retninger empirisme og 
rationalisme (greb) og forklare hvilken betydning regnemetoderne havde for det 
naturvidenskabelige gennembrud (perspektivering)

• Vi vil analysere hvorfor de to erkendelsesteorietiske retninger rationalisme og 
empirismen opstod i 1600 tallet (problemstilling) ud fra en karakteristik af den 
naturvidenskabelige gennembrudperiode (greb) og sætte de to retninger i relation 
til Leibniz’ og Newtons udviklinger af infinitesimalregningen (perspektivering)

• Hvad var egentlig det nye ved den naturvidenskabelige gennembrudsperiode 
(problemstilling)? Ud fra udviklingen af infinitesimalregningen vil vi vise at det 
afgørende nybrud i perioden bestod i at give matematiske beskrivelser af 
naturfænomener (greb). Dette nybrud havde også stor betydning for de 
erkendelsesteoretiske retninger rationalisme og empirisme (perspektivering).
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Slide 11 

 

Eksempler - teknologihistorie

• Vi vil undersøge bomulds-teknologiens betydning for industrialiseringen i England i 1700-
tallet (problemstilling). Til denne undersøgelse vil vi benytte trekasse-modellen (Aalborg 
modellen) (greb). Til slut vil vi vurdere industrialiseringens betydning for udviklingen af nye 
politiske ideer som fx marxisme og socialisme (perspektivering).

• Hvad er den teknologiske og samfundsmæssige baggrund for udviklingen af marxismen i 
midten af 1800-tallet (problemstilling)? For at belyse disse forudsætninger vil vi undersøge 
hvordan den industrielle revolution ændrede produktions- og ejendomsforhold i England 
fra slutningen af 1700-tallet til midten af 1800-tallet (greb). Til slut vil vi diskutere i hvor 
grad forskellige teknologihistoriske analysemodeller tager højde for samspillet mellem 
teknologi og samfundsforhold (perspektivering)

• Har teknologihistoriske analysemodeller et ideologisk grundlag eller kan de betragtes som 
objektive videnskabelige modeller? (problemstilling)I denne forbindelse vil vi anvende 
Marx’ ideologibegreb og vise at Aalborgmodellen hviler på et marxistisk idegrundlag fordi 
den adskiller produktivkræfter, dvs. teknik, viden og produkt fra produktionsforhold dvs. 
organisation. (greb) For at vurdere holdbarheden af en sådan tilgang vil teste den på 
bomuldsindustrien i England i 1700-tallet (perspektivering)

 

 

Slide 12 

 

Det didaktisk design

• Stor vægt at eleverne løbende formulerer problemstilliner i forhold til de emner vi 
gennemgår

• Eleverne formulerer selv problemstillingen til deres eksamensopgave (ud fra en 
overordnet ramme)

• Vægt på bevist at inddrage alle fire fagdidaktiske traditioner

• Bruge fagets skriftlighed (elevtid) på dels at træne eksamensopgaven, dels at lave 
medieprodukter der fremmer elevernes selvstændighed og kreativitet, og knytter 
an til eleverne egne udtryksformer (etno-didaktik)
• Fx minieksamensprojekt i 2g

• Fx Tv-debatter om etik, videopræsentationer af Steno museet
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Slide 13 

 

Work

• Undersøg nu de udleverede citater der alle er elevers forsøg på at formulere en 
problemstilling. Der er både idehistoriske problemstillinger og problemstillinger 
fra teknologihistorie. Vælg nogle af dem ud og diskuter for hver enkelt:
• Hvilken fagdidaktisk tradition problemstillingen knytter sig til?

• Hvilke faglige greb kan man hjælpe eleven/eleverne med at arbejde videre med?

• Hvordan vil I vejlede eleven/eleverne

• Diskuter derefter hvordan I kan forestille jer at inddrage forskellige fagdidaktiske 
traditioner i jeres daglige undervisning.

• Diskuter de måder I selv løser opgaven med at lære eleverne at udfolde en 
teknologihistorisk/idehistorisk problemstilling og arbejdsmetode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

62 
  
 

Bilag 6: Eksempler på elevernes formuleringer af problemstillinger 
Workshop om ”problemorienteret didaktik”, ved Esben Dalsgaard 

 

Bankkrak 

Vi vil undersøge hvad forskellige politiske filosofiers holdning til bankkrak. Vi vil komme ind på 

hvad de forskellige filosoffer mener der bør ske med bankerne som ikke kan klare sig økonomisk, 

og give et bud på hvad det ville betyde, hvis vi fulgte de politiske filosoffers holdning. 

 

Retfærdig krig 

Efter terrorangrebet på World Trade Center og Pentagon d. 11. september 2011, indledte USA 

krigen mod terror. I Guantanamo-lejren har i gennem årene huset omkring 780 fanger, som er 

mistænkte for deltagelse i terror-aktiviteter. Disse fanger betegnes af USA som fjendtlige 

kombattanter, og er ifølge USA ikke beskyttet af Geneve-konventionen og andre internationale 

krigskonventioner. Det påstås, bl.a. af tidligere Guantanamo-fanger, at de anvendte 

forhørsmetoder er i uoverensstemmelse med menneskerettighederne og FN’s torturkonvention. 

Hvorfor kan USA tilsidesætte internationale konventioner i en krigssituation, og kan dette siges at 

være i modstrid med ”just war”-traditionen? 

 

Hvor kommer ideerne fra? 

Hvor kommer vores værdier og morale fra? I hvilken grad er værdierne baseret på religion? og gør 

det nogen forskel? 

 

Hestekød 

Set i lyset af den aktuelle hestekødsskandale, som har fejet over Europa de seneste måneder, er 

der blevet sat fokus på at der er andre kilder til kød end bare kvæg og svin. Hvilke dyr vi finder det 

acceptabelt at slagte og spise, er noget vi op gennem tiden har ”vedtaget” i samfundet. Nogen vil 

også mene at dyr ikke har følelser og vi derfor ikke har nogle etiske forpligtelser over for dem, 

mens andre er overbevist om at deres elskede dyr også elsker dem. Det har været et 

diskussionsemne i mange år som følgende citat bevidner: 

“Answer me, you who believe that animals are only machines. Has nature arranged for this 

animal to have all the machinery of feelings only in order for it not to have any at all?” ― Voltaire 

Voltaire levede fra 1694 til 1778, og der var altså allerede dengang diskussioner om emnet. Dyrs 

moralske status er også et vigtigt emne, hvis vi skal finde ud af hvorfor tanken om at spise visse 

dyr er frastødende for nogle mennesker.  
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Kan man ved hjælp af etik og dyreetik, analysere om det er etisk ukorrekt at spise nogle dyr frem 

for andre, og vurdere om det er etisk ukorrekt at opdele dyr efter deres samfundsmæssige 

brugsstatus gennem tiden?  

 

Computerteknologi 

Er den computer-teknologiske udvikling socialkonstruktivistisk eller teknologideterministisk? 

 

Teknologiens drivkræfter 

Hvilke drivkræfter/aktive elementer har drevet udviklingen af de tre fokusteknologiers (flyet, mobiltelefonen 

og Wikipedia) udvikling, og hvilken betydning har disse elementer haft for fokusteknologierne. Kan de tre 

fokusteknologier bruges til forklaring af teknologiens udvikling i en mere generel sammenhæng? 

 

Organdonation 

Hvordan påvirker organdonation vores hverdag? Skal det være et tilvalg eller et fravalg, og er det 

overhovedet etisk korrekt? 

 

Thrift shop og kunst 

Der vil i forbindelse med dette idéhistorie B eksamensprojekt blive set på overemnet kunst og 

æstetik, hvor der inden for dette vil blive kigget på et stykke musik kaldt for, Thrift Shop. Inden for 

dette vil der blive set på om et stykke musik også kan blive anset for kunst, hvori dette vil blive 

vurderet ud fra de to æstetiske teorier, George Dickies institutionsteori og David Favrholdts 

parameterteori. Der vil desuden også blive set på Pierre Bourdieus teori om det sociale – og 

kulturelle kapitals rolle inden for bedømmelse af kunst og disses forhold til overstående to 

æstetiske teorier.   

 

Tanker af sin tid 

Karl Marx påstod at enhver tanke var et produkt af sin tid. Vi vil undersøge om dette gælder for John 

Lockes, Karl Marx’ og John Rawls bud på en retfærdig fordeling af samfundets goder. 

Vi vil undersøge disse tankers påvirkning på forskellige bud på en retfærdig fordelingspolitik i dag. 

 

Auschwitz og Ford 

Hvordan er Auschwitz et produkt af Henry Fords samlebånd? 

Bogtryk 

Hvorledes påvirkede det samfundet i middelalderens/renæssancens Europa, at det løsetype-tryk erstattede 

bloktryk og var konsekvenserne derved overvejende positive eller negative 


