
UNDERVISNINGSPLAN FOR HISTORIE 2017 
 

 

 

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 denne forbindelse bringes elevernes demokratiske dannelse også i spil, da der arbejdes 

meget med forskellige gruppers vilkår og rettigheder gennem historien. I sampillet med 

dansk tages nutidige vilkår og rettigheder op fx i arbejdet med analyse af pressefotos 

eller tekster, der afspejler menneskerettigheder, politiske holdninger eller 

kønsforskellige. Dette betyder også, at eleverne allerede i børnehaveklassen tager hul på 

historien i form af en lejrskole i andelslandsbyen Nyvang i Holbæk, hvilket giver 

eleverne en oplevelse af selv, at være et produkt af historien. 

 
 

 

 



3.-4. Klasse 

 

Der arbejdes med bogserien ”De små fagbøger” fra Gyldendal. Halvdelen af 

undervisning vil foregå på museer eller med workshops, hvor historien gøres levende. I 

dette forløb vil der være udflugter til: Arbejdermuseet, Nationalmuseet, Kanalrundfart, 

Orienteringsløb i København, besøg på Rosenborg og besøg på Middelaldermarked eller 

–landsby. 

3,01 Skolen i gamle dage 

3,02 Børn i gamle dage 

3,03 Arbejde i gamle dage 

 

4,01 

Solvognen 

4,02 Jellingstenen 

4,03 Absalon 

4,04 København 

4,05 Middelalderen 

4,06 Christian den 4.  

4,07 Renæssancen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.-6. Klasse 

Der arbejdes med bogserien ”De små fagbøger” fra Gyldendal. Halvdelen af 

undervisningen vil foregå på museer eller med workshops, hvor historien gøres levende. 

I dette forløb vil der være udflugter til: Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Tøjhuset, 

Teknisk museum, Immigrantmuseet. 

5,01 Opdagelsesrejser 

5,02 Inkariget 

5,03 Marco Polo 

5,04 Vikinger 

5,05 Colombus 

5,06 Scott/Amundsen 

5,06 Udvandringen til Amerika 

 

6,01 

 

Opfindelser 

6,02 Computere 

6,03 Våben 

6,04 Penge 

6,05 Fly 

6,06 Biler 

6,07 Rumfart 

6,08 Cykler 

6,09 Luftballoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.-9. Klasse 

Der arbejdes med bogserien ”De små fagbøger” fra Gyldendal, samt eget pensum. 

Halvdelen af undervisningen vil foregå på museer eller med workshops, hvor historien 

gøres levende. I dette forløb vil der være udflugter til: (Berlin), Folketinget, Mosede 

Fort, Arbejdermuseet, Byvandring med fokus på fattiges vilkår, Dybbøl Banke, 

Ejbybunkeren. 

7.01 Det gamle Ægypten 

7,02 Tutankhamon 

7,03 Det gamle Rom 

7,04 Kejser Augustus 

7,05 Slaver 

7,06 1. verdenskrig 

7,07 2. verdenskrig 

 

8,01 Korstog 

8,02 Reformationen 

8,03 Kalmarunionen 

8,04 Statskuppet 1660 

8,05 Stavnsbåndets ophævelse 

8,06 Stormen på Bastillen 

8,07 Ophævelse af slavehandlen 

8,09 Københavns bombardement 

8,10 Grundloven 1849 

 

9,01 

 

Slaget ved Dybbøl 

9,02 Slaget på Fælleden 

9,03 Kvinders valgret 

9,04 1. verdenskrig 2,0 

9,05 Genforeningen 

9,06 Kanslergadeforliget 

9,07 2. verdenskrig 2,0 

9,08 Menneskerettighederne 

9,09 Energikrisen 1973 

9,10 Murens fald 

9,11 Maastricht 1992 

9,12 11. september 2001 

 


