
Gudenådalens Friskole

Fagplan for Historie

Formål
På Gudenådalens Friskole ligger stofområdet for historie ind under faget Emne. Formålet med 

undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge

deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme

deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende.

Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne udvikle deres indsigt i

menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og

holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i Danmarks historie såvel

som i Verdens historie og hermed fremme elevernes oplevelse og forståelse af kontinuitet og 

forandring.

Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes lyst til indlevelse i og forståelse af historiske

Sammenhænge. Vi forsøger desuden at lade historie indgå i et dialektisk forhold til faget fortælling. (se 

under fagplan for Fortælling)

Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Arbejdet med historiefagets centrale kundskabs - og færdighedsområder skal udvide elevernes horisont

i tid og rum og stimulere dem følelses - og forstandsmæssigt. Faget tolker menneskers tanker

og handlinger i et historisk perspektiv, og det beskriver og forklarer samfundsforhold og 

samfundsforandringer.

Historieundervisningens indhold tager sit udgangspunkt i en kronologisk gennemgang af først og

fremmest Danmarks historie, men med inddragelse af Europas og Verdens historie. I undervisningen

indgår fortælling og kulturhistoriske bidrag i form af sange, malerier, historiske romaner m.v.

Herudover er undervisningen bygget op omkring temaer og problemstillinger, hvor indholdet er



knyttet til elevernes virkelighedsopfattelse og livsforståelse i nutiden. I forbindelse med 

temaundervisning skal denne altid sættes ind i en bredere historisk sammenhæng. Ligeledes skal der 

ved denne arbejdsform sikres en geografisk og kronologisk spredning.

Med varieret vægtning tages samspillet mellem individ, samfund og natur op til behandling. Eleverne

skal herved erhverve indsigt i, hvorledes mennesker lever og virker under forskelligartede

kultur- og naturforhold. Følgende aspekter og deres indbyrdes sammenhænge inddrages i dette arbejde:

- Sociale forhold, herunder familieforhold, gruppedannelser og andre tilhørsforhold.

- Kvinders og mænds forskellige vilkår.

- Politiske forhold, bevægelser og organisationer, konflikter og internationalt samarbejde.

- Folkeslag, religioner og nationer.

- Magt, ret, interesser og menneskerettigheder.

- Økonomiske forhold, produktion, forbrug og forholdet til naturgrundlaget.

- Personligheder som tillægges historisk betydning (sagnfigurer, foregangskvinder og - mænd).

- Kultur, identitet og livstolkning, herunder eksistentielle og moralske spørgsmål.

- Kulturmøder og kulturudveksling.

Undervisningen skal udvikle elevernes færdighed i at kunne:

Søge og opnå indsigt og forståelse for væsentlige historiske problemområder.

- Søge og kritisk udnytte forskellige informationskilder.

- Anvende historie- og samfundsfaglige begreber i behandlingen af emner og temaer.

- Formulere vedkommende historiske spørgsmål og forfølge dem.

- Eksperimentere med og konstruere historiske redskaber og situationer.

- Lytte til, videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af indsigt og indlevelse i historiske

begivenheder og forløb.

- Diskutere og reflektere over egne og andres holdninger og værdivalg.

Læseplan
Baggrunden for vores læseplan er, at man på de forskellige alderstrin har forskellige forudsætninger for 

at forstå og leve sig ind i historie. Faget historie lægger ud over fortælling også op til at være et 

oplevelsesfag hvor man bruger andre sanser. Der arbejdes tematisk med historien, så mange tidsepoker 



berøres med henblik på en bred forståelse af historiens kronologi. Hovedvægten lægges dog på 

følgende områder:

Lillegruppen (B.h. kl. – 1. kl.):

- Jægerstenalder

- Bondestenalder

- Bronzealder

Lillemellem (2. kl. – 3. kl.):

- Jernalder

- Vikingetid

- Middelalder

Storemellem: (4. - 6. kl)

- Renæssancen 

- Reformationen

- Oplysningetiden

Storegruppen: (7. - 9. kl.)

- Romantikken

- Industrialiseringen

- Verdenskrigene

- Koldkrigstiden

- Danmark efter 1990


