
Del- og slutmål 

for historie i 7.-9. klasse 

 

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. 

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.  

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. 

 

Udviklings- og sammenhængsforståelse  

Delmål  

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at  

• sammenligne nutidige levevilkår i Danmark med andre lande og diskutere de 
historiske årsager til forskellene  

• give eksempler på, at en periodes fremherskende værdier og holdninger kan 
forklare afgørende begivenheder og samfundsforandringer  

• karakterisere forskellige typer af ind- og udvandring og diskutere kulturmødets 
positive og negative sider  

• kende forskellige demokratiformer og tage stilling til, hvilke rettigheder og pligter de 
giver den enkelte  

• kunne beskrive forskellige tidsaldres former for magtanvendelse og diskutere 
begrundelser og konsekvenser  

• kende forskellige måder at løse konflikter på i tid og rum og vurdere effekten af 
forskellige fredsbevarende og konfliktløsende aktiviteter. 

 



Slutmål 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at  

• gøre rede for begivenheder og argumentere for sammenhænge fra dansk historie 
og sætte disse i relation  
til omverdenens historie  

• forklare forskellige måder at organisere et samfund på og underbygge med lokale, 
nationale, nordiske og globale eksempler  

• gøre rede for og drøfte sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourcer i 
forskellige historiske perioder  

• forholde sig til eksempler på kulturmøder og kultursammenstød i dansk, europæisk 
og global sammenhæng. 

 

Kronologisk overblik 

Delmål 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at  

• kunne sammenligne egne livsbetingelser med foregående slægtleds og diskutere, 
hvilke forhold der er ens, hvilke der er forskellige og baggrunden herfor  

• forklare, hvorfor den historiske udvikling i nogle perioder var præget af kontinuitet 
og i andre af brud. 

Slutmål 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at  

• gøre rede for almindelige betegnelser for tidsepoker og placere dem kronologisk  
• karakterisere sammenhænge mellem historiske begivenheder og den tid, som de 

foregår i  
• indgå i diskussion om forandringer i forskellige perioders opfattelser af magt og ret, 

herunder regulering af forholdet mellem den enkelte og fællesskabet. 

 

 

 

 



Fortolkning og formidling 

Delmål 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at  

• søge oplysninger i forskellige medier og kunne bearbejde disse oplysninger og 
vurdere deres kildeværdi  

• formulere historiske problemstillinger og præsentere løsningsforslag hertil. 

Slutmål 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter dem i  
stand til at  

• analysere eksempler på brug af historie fra alle perioder  
• definere almindeligt brugte historiske begreber og anvende kildekritik  
• indkredse historiske emner og temaer og indgå i dialog herom  
• formulere relevante spørgsmål til emner og temaer og begrunde mulige 

løsningsforslag  
• søge oplysninger i forskellige fremstillinger og ved hjælp af historiske begreber og 

metoder og at bearbejde disse oplysninger  
• vurdere troværdighed af forskellige fremstillinger, som gives af fortiden  
• udforme historiske fortællinger, der tolker dele af historiens udviklingsforløb. 

 

På DfH har vi valgt at lade dette fag være prøvefrit efter 9. klasse. Man kan altså ikke, som 
i folkeskolen, komme til afgangsprøve i historie. 

 

 

 

 


