
Jæger eller bonde? (5.-6. klasse)  

Skoletjenesten på Museum Nordsjælland 

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

5.-6. klasse Overgangen fra jæger til bonde i 

stenalderen (neolitiseringen) er en af 

de mest markante kulturforandringer 

i historien. 

 

Neolitiseringen danner 

udgangspunkt for at diskutere 

begreberne: 

periodeinddeling, kronologi, brud og 

kontinuitet 

Eleverne forstår forskellen mellem relativ og 

absolut kronologi. 

 

Eleverne introduceres til hvorfor forhistorien 

er delt op i perioder. 

 

 

Vha. de arkæologiske kilder undersøger 

klassen, om der var tale om kontinuitet eller 

brud ved overgangen fra jæger- til 

bondestenalder (neolitiseringen). 

 

Diskussion af hvordan og hvorfor 

neolitiseringen sker. 

Eleven ved, hvornår en kronologi er relativ 

eller absolut (dateringsmetoder). 

 

Eleven forstår, at kulturhistoriske perioder 

er en nutidig konstruktion – et 

videnskabeligt systematiseringsværktøj. 

 

Eleverne ved, hvilke ting der 

stopper/starter/fortsætter. 

 

 

 

At eleverne forstår, at der er mange 

tolkninger af neolitiseringen. 

 

 

 

Eleven kan fortælle hvorfor, kulturhistoriske 

perioder er et videnskabeligt 

systematiseringsværktøj. 

 

Eleven reflekterer over, hvordan man 

definerer en kultur (i historien) og evt. 

hvordan man vil gøre det i sin dagligdag (os 

og dem). 

 

At eleven fremover husker, at der aldrig er 

én rigtig tolkning. 

 

At styrke elevernes lyst og evne til at 

analysere, reflektere og tolke. 

Tegn på 

læring 

 Eleven kan fortælle om forskelle og ligheder 

mellem jægerstenalderen og 

bondestenalderen. 

 

Eleven kan fortælle, at der har været flere 

tolkninger af neolitiseringen. 

Eleven ved i grundtræk, hvilke forandringer 

og fortsættelser der sker ved 

neolitiseringen. 

 

Eleven reflekterer over, at der er flere 

tolkningsmodeller. 

 

FFM Kronologi og sammenhæng: 

Eleven kan sammenligne væsentlige 

træk ved historiske perioder. 

Kronologi, brud og kontinuitet: Eleven kan 

identificere brud og kontinuitet i historien. 

 

Principper for overblik: Eleven har viden om 

principper for inddeling af historien. 

 

 

 

Principper for overblik: Eleven kan begrunde 

principper for inddeling af historien. 

 

Kildearbejde: 

Eleven kan med afsæt i enkle 

problemstillinger anvende 

kildekritiske begreber til at redegøre 

for fortolkninger af fortiden. 

 

Kildeanalyse: Eleven kan vurdere 

brugbarheden af historiske spor til at belyse 

historiske problemstillinger. 

Sprog og skriftsprog: Eleven har viden om 

fagord og begreber. 

 

Kanon-

punkt 

Ertebøllekulturen Kort repetition af ertebøllekulturen.   


