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Klassetrin Emne Undervisningens konkrete mål Undervisningens mål på kort sigt Undervisningens mål på langt sigt 

7.-9. klasse Kildearbejde – hvordan kan det være, 

at man kan få forskellige tolkninger ud 

fra det samme kildemateriale? 

 

Omdrejningspunktet er neolitiseringen 

– dvs. overgangen fra jæger- til 

bondestenalder. 

Eleverne præsenteres for et kort rids over 

neolitiseringen: kontakter, genstande, 

strategier. 

 

Eleverne ser, hvor mange forskellige kilder 

arkæologer bruger. 

 

Eleverne skal (i grupper) analysere de faglige 

tekster og finde forfatternes tolkning af 

neolitiseringen.  

Dernæst skal gruppen vælge de kilder, som 

understøtter deres tildelte tolkningsmodel. De 

skal kunne argumentere for valgene. 

 

Eleverne skal gøres bevidste om, at vores 

fortolkning af historien altid er påvirket af 

tolkerens egen samtid/egne erfaringer. 

Repetition af neolitiseringen 

(ertebøllekulturen). 

 

 

Forståelse for kildernes mangfoldighed i 

historisk arbejde. 

 

Analyse af en fagtekst (i grupper), hvor man 

skal uddrage sine argumenter. 

 

At opleve at man vælger kilder, der 

understøtter ens tolkning og undlader dem, 

der ikke gør. 

 

Refleksion over at historieskrivning altid er 

tolkninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At styrke elevernes lyst og evne til at analysere, 

reflektere og tolke. 

Tegn på 

læring 

 Eleverne kan udvælge og bruge de kilder, som 

støtter ”deres” tolkningsmodel i 

paneldiskussionen. 

 

At eleverne hører og forstår de andre gruppers 

argumenter for deres tolkninger. 

Eleverne kan reflektere over de mange 

forskellige tolkninger ud fra stort set det 

samme kildemateriale. 

At eleverne bliver kritiske historiebrugere. 

FFM Kildearbejde: 

Eleven kan vurdere løsningsforslag på 

historiske problemstillinger. 

Kildeanalyse: eleven kan udvælge kilder til 

belysning af historiske problemstillinger. 

 

Sprog og skriftsprog: eleven kan målrettet læse 

historiske kilder (her faglige artikler) og 

sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt om 

historiske problemstillinger. 

 

Sprog og skriftsprog: eleven har viden om 

komplekse fagord og begreber. 

  

 Historiebrug: 

Eleven kan forklare samspil mellem 

fortid, nutid og fremtid. 

 Historisk bevidsthed: Eleven har viden om 

faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed. 

 

Kanon-

punkt 

Ertebøllekulturen Kort repetition af ertebøllekulturen.   


