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På enkeltfag arbejder vi med karrierefokus – dog primært med 
udgangspunkt i dansk faget. Da enkeltfag er blandede hold, er det ikke 
muligt at tone fagene, så det passer til alles uddannelsesønsker. Vi 
tager udgangspunkt i de kursister, der er på det enkelte hold og 
forsøger at tilgodese flest muligt. Det vil også være princippet, når vi 
vælger, hvilke uddannelsesinstitutioner, vi skal besøge. 
Alle tildeles en tutor, som vil støtte jer under HF studiet. Der vil være 
mulighed for at få en vejleder til at hjælpe jer med kvote2 ansøgningen. 
Der laves et studierelevant projektarbejde af 1-2 ugers varighed. 
 
Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og 
sammenhænge fra oldtiden til i dag. 
Fagets kerne er menneskers samspil, og hvorledes dette i tidernes løb har 
udviklet kulturer og samfund i en vekselvirkning med naturen. Historie er 
både et humanistisk og samfundsvidenskabeligt fag. 
Der arbejdes med:  
a) dansk historie og identitet 
b) hovedlinjerne i Europas historie fra antikken til i dag 
c) natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv 
d) centrale kulturmøder i europæisk historie 
e) styreformer i historisk og nutidigt perspektiv 
f) brud og kontinuitet i dansk og europæisk historie 
g) ideologiernes kamp i det 20. århundrede 
h) nye grænser og konflikter 
Der arbejdes med mindst 6 temaer som inddrager relevante historiske, 
kulturelle og samfundsmæssige forhold i den vestlige og ikke vestlige 
kulturkreds. Der arbejdes med at skabe øget bevidsthed om de 
taksonomiske niveauer ifm. Eksamenstræning og skriftlige arbejder.  
Der arbejdes progressivt hen imod øget selvstændighed med 
strukturering og fremlæggelse af materiale og en øget kildekritisk 
bevidsthed. Der benyttes forskellige former for gruppearbejde, 
projektformer og fremlæggelser og i mindre grad lærerstyret 
klasseundervisning. Du vil have 6 undervisningstimer pr. uge 1. 
semester og 6 i det andet semester.  
Eksamen består i  en mundtlig prøve med 24 timers forberedelse. 
 
 

 
 
 


