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Med udgangspunkt i ”Forenklede fælles mål” for faget historie arbejdes med flg. emner og 

temaer, således at eleverne gerne skulle få mulighed for at: 

• Forstå sig selv som historieskabte og historieskabende 

• Udbygge deres indsigt i væsentlige historiske begivenheder og samfundsforhold fra alle 

tidsepoker 

• Skabe sig overblik over og fordybe sig i arbejdet med menneskers dagligliv og livsvilkår 

gennem tiderne 
 

• Styrke deres forståelse af udviklingen af dansk kultur i mødet med andre kulturer. 
 
 
Emner: 
 
• Kilder i Historie 
 
• Romerriget 
 
• Sundhed og sygdom 
 
• Vikingerne 
 
• Børnearbejde 
 
• Absalon og hans tid 
 
• Børneopdragelse 
 

 
Undervisningen bygger på elevernes umiddelbare opfattelser af tid og rum og tager 
udgangspunkt i det nære. Eleverne kan placere begivenheder og personer med betegnelser 
som før, samtidig med og efter (relativ kronologi). Eleverne kan se sammenhænge mellem tid 
og forandring. 
Hovedvægten i undervisningen lægges på det mundtlige arbejde, men eleverne skal øve sig i 
at udtrykke sig om historie på forskellige måder, fx ved at tegne og dramatisere. 
Emneområderne tager udgangspunkt i det nære og skal appellere til elevernes egen hverdag 
og liv. 
Eleverne skal præsenteres for forskellige kilder og udtryksformer med henblik på at opnå viden 
om fortiden. Eleverne opnår viden om fortiden gennem opsøgende arbejde med historiske spor 
i nærområdet, der bearbejdes og sprogliggøres. 
Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forståelse for, hvorledes historie bruges, samt 
hvordan eleverne oplever sig som historieskabte og historieskabende. Eleverne udvikler 
forståelse af samspil mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser gennem arbejdet med 
konstruktion af historiske scenarier og fortællinger. 
  
 
 



Kompetanceområder: 
 
Kronologi og sammenhæng 
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv 
 
Kildearbejde 
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden 
 
Historiebrug 
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie 
 
Bøger: 
”Historie 4” + ”Historie 4 arbejdsbog” 
Begge bøger er udlv. til eleverne som taskebøger. 
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