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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 

Eleverne har tilegnet sig denne viden 
 
 

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

Siden eleverne er internationale, har de bidraget med historisk viden 
fra deres kultur og hjemland.  
Ovennævnte er så blevet sammenlignet med danske forhold. 

kende til hverdagen i andre 
kulturer 

Dette tema skal inddrages i undervisningen i det nye skoleår. 

 
 

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 

Eleverne har beskæftiget sig umådeligt meget med kriminalitet, 
overtro og stenalderen. 

etablere en tidsfrise og 
relatere den til egen 
livsverden 

Grundet elevernes manglende kendskab til historie og almen 
viden har det ikke været muligt at introducere dem til dette 

 
 

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 

Eleverne har tilegnet sig denne viden 
 
 

opsøge viden om fortiden i 
forskellige typer medier 

Eleverne har arbejdet med forskellige historiske tematiske bøger. 
Derudover har eleverne og læreren fortalt en hel del om egen 
viden om fortiden.  

 
 
Historiekanon 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder i 
fagets kanonpunkter og kronologien heri, jf. bilag 1.*) *) Overgangsordning: 
Den i bilag 1 anførte historiekanon gælder for elever, der går i 3.-6. klasse i skoleåret 2009/10 
og senere. 
Fra skoleåret 2010/11 omfatter reglen tillige elever, der går i 7. klasse og  
fra skoleåret 2011/12 tillige elever i 8. klasse.  
Fra skoleåret 2012/13 gælder reglen på alle klassetrin, hvor der undervises i historie 
 
 
 
 

 


