
UNDERVISNINGSPLAN FOR HISTORIE 2016 
 

 

 

Undervisningen følger færdigheds- og vidensmål, samt kompetencemål som beskrevet i 

Undervisningsministeriets faghæfte Forenklede Fælles Mål - Historie. 

 

Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et 

kronologiske overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og 

samfundsliv. Eleverne skal blive fortrolige med dansk kultur og historie. 

Stk. 2. Eleverne skal arbejde analytisk og vurderende med historiske sammenhænge og 

problemstillinger for at udbygge deres forståelse af menneskers liv og livsvilkår gennem 

tiderne og opnå indsigt i kontinuitet og forandring. 

Stk. 3. Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, at de 

forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. Derved opnår 

eleverne forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund. 

Gennem alle forløb lægger vi stor vægt på, at eleverne oplever, at de selv er en del af 

historien, således at de indser:  

 at deres levevilkår og omgivende kultur bygger på begivenheder, som er sket 

forud for deres liv, og  

 at de kan være med til at påvirke nutidens begivenheder og dermed fremtidens 

historie. 

På alle klassetrin lægges endvidere stor vægt på, at historie og dansk følges ad. Så 

undervisningen i historie understøtter elevernes: Sproglige udvikling, ordkendskab, 

teksters formål og struktur, anvendelse af it og medier og innovation og entreprenørskab. 

 

 

I historie for 3.-5. klasse bestræbes at give eleverne indblik i og forståelse for, hvordan 

udviklingen af vores samfund er blevet til, blandt andet ved at følge og forstå tidslinjen 

omfattende før stenalder, stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid, riddere, 

middelalder og hvordan udviklingen var på den tid i forhold til Ægypten, Grækenland og 

Romerriget. 

Når eleverne har styr på det, kan de meget lettere forholde sig til de videre forløb i 

historie fra 5. klasse, hvor vi arbejder med Danmarkshistorien fra 1100 til ca. 2000.  



Indlæringen bliver understøttet af ture, hvor vi tager til Sagnlandet Lejre, Roskilde 

Vikingeskibsmuseum, Glyptoteket, Nationalmuseet og ture ind til København for at 

finde ”spor fra datiden” og se på nutiden. 

 

3.-4. Klasse 

Der arbejdes med bogserien ”De små fagbøger” fra Gyldendal 

3.01 Stenalder 

3.02 Bronzealder 

3.03 Det gamle Egypten 

3.04 Jernalder 

3.05 Det gamle Grækenland 

4.01 Det gamle Rom 

4.02 Vikinger 

4.03 Middelalder 

 

 

5.-6. Klasse 

Fra 5. klasse arbejdes der med udgangspunkt i ”Hit med historien” fra Gyldendal 

 

 

6.-9. Klasse 

Der arbejdes med udgangspunkt i ”Hit med historien” fra Gyldendal 

6.01 Vi mødes og ændres 

6.02 Germanerne i Romerriget 

6.03 Vikingernes verden 

6.04 Indianerne og europæerne 

6.05 Kom til Danmark 

5.01 En grænseløs verden 

5.02 Store forandringer 

5.03 Europa – verdens navle? 

5.04 Maskinerne kommer 

5.05 Bedre tider – eller? 



6.06 Lykkelandet Amerika eller DK 

6.07 De glade 60’ere 

7.01 Demokrati 

7.02 Kampen om Norden 

7.03 Danmark som kolonimagt 

7.04 Sammen er vi stærke 

7,05 Balance og besættelse 

8.01 Kunsten fortæller 

8.02 Ind i de voksnes rækker 

8.03 

8.04 

8.05 

8.06 

Ungdommens kulturer 

Folk og fædreland 

Korstog 

Den kolde krig 

 

 

 

  

For at understøtte elevernes sproglige udvikling, ordkendskab, teksters formål og 

struktur, anvendelse af it og medier og innovation og entreprenørskab vil kapitlerne i 

historie kombineres med så mange udflugter som muligt. Turene afhænger af, hvor 

hurtig klassen arbejder og er sæsonbetonede. Turene i skoleåret 2014/2015 var bl.a.: 

Besøg på Unterwelten og DDR-museet i Berlin, Stevns Fortet, Stevns Klint, Kronborg, 

Byvandringer, Nationalmuseet, Teknisk Museum, Helsingborg, Frederikshavn Fæstning, 

Skagen Museet, Det Kongelige Teater, Folketinget. 

I 9. Klasse uddybes selvvalgte emner fra 7. og 8. Klasses pensum. 

 


