
 
 

 

Årsplan for historie i 1. kl. 2014-15 

 

Vi starter i oldtiden og lærer om: 

 Jægerstenalderen  

 Bondestenalderen  

 Enkeltgravstid  

 Dolktid  

Og mere - alt efter hvor meget vi kan nå.  

Eleverne lytter/tegner, ser små film og vi snakker løbende om det sete. 

Jeg finder undervisningsmateriale på hjemmesiderne: 

www.danmarkshistorien.dk og www.historiefaget.dk 

og film på www.youtube.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.danmarkshistorien.dk/
http://www.historiefaget.dk/
http://www.youtube.com/


 
 

Fælles Mål 2009 - Historie  

Faghæfte 4 

Formål for faget historie  

Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om 

og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- 

og samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. 

folkeskolelovens formålsbestemmelse.  

Stk. 2. Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne 

udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle 

deres viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil 

med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i 

historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring.  

Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt 

i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at 

forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere 

elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske 

fortællinger på baggrund af tilegnet viden. 

 

 

Trinmål for faget historie efter 4. klasse 

Udviklings- og sammenhængsforståelse  

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 

sætter dem i stand til at  

 fortælle om familie, slægt og fællesskaber og berette om episoder, der har haft betydning for 

familiens liv  

 fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive dem i tegning og dramaform  

 kende til hverdagen i andre kulturer. 

Kronologisk overblik  



 
 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 

sætter dem i stand til at  

 gengive historiske fortællinger fra dansk historie  

 etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden. 

 

Fortolkning og formidling  

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 

sætter dem i stand til at  

 fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv  

 opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier. 

 

 

 

 

 

 


