
Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven 
 
Hvordan er sammenhængen mellem Forenklede Fælles Mål og læremidlet, og hvordan kan det begrundes i 
relation til prøven i historie, der baserer sig på elevernes selvvalgte problemstilling og deres brug af kilder? 
Og hvilke læringsmål kan opfyldes i arbejdet med læremidlet? Det giver det følgende et bud på. 
 

Begrundelser i læreplan og prøvebekendtgørelse 
Siden læreplanen Fælles Mål 2004 har historie været defineret som et problemorienteret fag. I Forenklede 
Fælles Mål (FFM) præciseres, at eleverne skal styrke deres forudsætninger for at identificere og formulere 
historiske problemstillinger - samt stadig mere kvalificeret at kunne udvælge kilder, som eleverne kan 
anvende til at belyse den valgte problemstilling. Af kompetencemålet for kompetenceområdet 
’Kildearbejde’ efter 6. klasse står der: ”Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske 
begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden”. Og efter 9. klasse: ”Eleven kan vurdere 
løsningsforslag på historiske problemstillinger”. 
 
De underliggende færdigheds- og vidensområder udfolder progressionen i målene:  
 
Færdighedsmålene efter 6. klasse angiver under færdigheds- og vidensområdet ’Historiske 
problemstillinger’, at: 

 ”Eleven kan identificere historiske problemstillinger” 

 ”Eleven kan formulere enkle historiske problemstillinger” 
Under ’Kildeanalyse’ efter 6. klasse fortæller færdighedsmålene: 

 ”Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer 

 ”Eleven kan vurdere brugbarheden af historiske spor, medier og andre udtryksformer til at belyse 
historiske problemstillinger” 

 
Tilsvarende står der under ’Historiske problemstilling og løsningsforslag’ efter 9. klasse: 

 ”Eleven kan formulere historiske problemstillinger” 

 ”Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder” 
Og under ’Kildeanalyse’ efter 9. klasse fortæller færdighedsmålene: 

 ”Eleven kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og 
udtryksformer” 

 ”Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger”. 
 
Prøven i historie, der tager afsæt i elevernes arbejde med en selvvalgt problemstilling, som de belyser med 
op til fem kilder, forudsætter også, at eleverne er fortrolige med problemorienteret arbejde i faget. 
  
FFM er en kompetenceorienteret læreplan. Viden forstået som kompetence er ikke identisk med 
kundskaber – forstået som at vide noget bestemt, fx at vide noget om besættelsestiden. Som kompetencer 
har viden strukturel karakter, dvs. eleverne skal vide noget om kategorier, koncepter, procedurer osv., der 
er nødvendige for at få indsigt i historiske sammenhænge og begivenhedsforløb. I historieundervisningen er 
det derfor centralt, at eleverne tilegner sig redskaber og fremgangsmåder, der styrker deres kompetencer 
til at skabe, håndtere og bruge historie. Det forudsætter, hvad der kan kaldes undersøgelseskompetence, 
dvs. eleverne må i undervisningen styrke deres forudsætninger for at udtænke og formulere historiske 
spørgsmål, som kan bearbejdes til problemstillinger, der kan give retning og mening for det videre arbejde 
med at belyse problemstillingerne. Eleverne må derfor også udvikle metodekompetencer, dvs. stadig mere 
kvalificeret kunne vælge egnede kilder og anvende egnede fremgangsmåder og metoder til at analysere og 
tolke kilder. Orienteringskompetencer rummer de færdigheder og evner, som eleven behøver for at kunne 



konstruere historiske fortællinger, der dels besvarer eller belyser de valgte problemstillinger, og som de 
dels kan perspektivere til livsverden- og omverdensforståelse. 
 
Modellen herunder illustrerer principper i forløbet: 
 

 
Læremidlet ”Slaveriet og De Vestindiske Øer” kan styrke elevernes kompetencer til at arbejde 
problemorienteret i historie. Det består af et antal triggere eller anslag, der åbner op for spørgsmål inden 
for en eller flere tematikker i tilknytning til emnet. Til læreren er triggerne samlet med ideer til, hvordan de 
kan bruges. Der er en kildebank, som er organiseret i forskellige tematikker og delemner med 8-15 kilder i 
hver. Kilderne bruger eleverne til at besvare/belyse deres problemstillinger.  
 

Forenklede Fælles Mål - læringsmål 
Herunder er forslag til kompetenceområder, -mål, færdigheds- og vidensmål og udspil til læringsmål til 
henholdsvis 5.-6. klasse og 7.-9. klasse. De bør selvfølgelig justeres, så de passer til de konkrete elever og de 
forløb, der arbejdes med.  
 
Forenklede Fælles Mål efter 6. klasse – omsat til læringsmål 

Kompetenceområder og -mål Færdigheds- og vidensmål 

Kronologi og sammenhæng 
Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved 
historiske perioder 

 Eleven kan identificere brud og kontinuitet i 
historien 

 Eleven har viden om væsentlige træk ved 
historiske perioder 

 Eleven kan redegøre for konsekvenser af 
samspil mellem dansk historie og omverden 

 Eleven har viden om konsekvenser af 
samspil mellem dansk historie og omverden 

 Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe 
historisk overblik og 
sammenhængsforståelse 

 Eleven har viden om kanonpunkter 

Kildearbejde 
Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger 
anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for 

 Eleven kan identificere historiske 
problemstillinger 

 Eleven har viden om kendetegn ved 



fortolkninger af fortiden historiske problemstillinger 

 Eleven kan formulere enkle historiske 
problemstillinger 

 Eleven har viden om kriterier for opstilling 
af enkle historiske problemstillinger 

 Eleven kan bruge kildekritiske begreber i 
arbejdet med historiske spor, medier og 
andre udtryksformer 

 Eleven har viden om kildekritiske begreber 

 Eleven kan vurdere brugbarheden af 
historiske spor, medier og andre 
udtryksformer til at belyse historiske 
problemstillinger 

 Eleven har viden om kildekritiske begreber 

Historiebrug 
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske 
fortællinger i tid og rum 

 Eleven kan konstruere historiske 
fortællinger 

 Eleven har viden om struktur i historiske 
fortællinger 

 Eleven kan forklare historiske fortællingers 
sammenhæng med fortidsfortolkninger og 
nutidsforståelser 

 Eleven har viden om enkle sammenhænge 
mellem fortidsfortolkninger og 
nutidsforståelser 

 Eleven kan analysere brug og funktion af 
fortalt historie 

 Eleven har viden om særtræk ved fortalt 
historie 

Eksempler på færdighedsmål omsat til læringsmål 

Eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien 

 Eleven kan med afsæt i eksempler på brud i dansk kolonihistorie gøre rede for deres forudsætninger, 
forløb og følger 

 Eleven kan fortælle om eksempler på karakteristiske og blivende træk ved forhold på De Vestindiske 
Øer fra slutningen af 1600-tallet til 1848 

 
Eleven kan redegøre for konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden 

 Eleven kan forklare, hvordan Danmarks ønske om at erhverve sig kolonier hang sammen med 
udviklingen i Europa 

 Eleven kan give eksempler på, hvordan Danmarks udøvelse af sin rolle som kolonimagt i Vestindien var 
afhængig af større kolonimagter 

 Eleven kan gøre rede for, hvordan afviklingen af slavehandel og slaveri var et anliggende for alle 
kolonimagter 

 
Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse 

 Eleven kan med kanonpunktet ’Ophævelsen af slavehandelen’ som fikspunkt placere afgørende 
begivenheder i dansk kolonihistorie i kronologisk rækkefølge 

Eleven kan identificere historiske problemstillinger 

 Eleven kan med brug af forløbets triggere blive opmærksom på udfordringer og dilemmaer, der kan 



undersøges med afsæt i historiske problemstillinger 
 
Eleven kan formulere enkle historiske problemstillinger 

 Eleven kan stille historiske spørgsmål, der knytter sig til tematikker om slaveriet og De Vestindiske Øer 
og bearbejde dem til problemstillinger 

 
Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer 

 Eleven kan anvende relevante kildekritiske begreber i analysen af kilder om slaveriet og De Vestindiske 
Øer 

 
Eleven kan vurdere brugbarheden af historiske spor, medier og andre udtryksformer til at belyse historiske 
problemstillinger 

 Eleven kan vurdere, hvor brugbare de valgte kilder er til at belyse gruppens problemstilling 

Eleven kan konstruere historiske fortællinger 

 Eleven kan med afsæt i analysen af de valgte kilder konstruere en historisk fortælling, der belyser 
gruppens problemstilling om en tematik inden for slaveriet og De Vestindiske Øer 

 Eleven kan i samarbejde med gruppen præsentere den historiske fortælling 
 
Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser 

 Eleven kan gøre rede for, hvordan menneskesyn og opfattelser af slavehandel og slaveri har ændret sig 
i tidens løb 

 Eleven kan dokumentere historisk empati og evner til at skifte perspektiv 
  
Eleven kan analysere brug og funktion af fortalt historie 

 Eleven kan ud fra eksempler forklare, hvordan fortællinger om slaveriet og De Vestindiske Øer er brugt 
i eftertiden 

 

 
 
Forenklede Fælles Mål efter 9. klasse – omsat til læringsmål 

Kompetenceområder og -mål Færdigheds- og vidensmål 

Kronologi og sammenhæng 
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik 
forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under 
forskellige forudsætninger 

 Eleven kan forklare hvorfor historisk 
udvikling i perioder var præget af 
kontinuitet og i andre af brud 

 Eleven har viden om historisk udvikling 

 Eleven kan forklare historiske forandringers 
påvirkning af samfund lokalt, regionalt og 
globalt 

 Eleven har viden om forandringer af 
samfund lokalt, regionalt og globalt 

 Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe 
historisk overblik og 
sammenhængsforståelse 

 Eleven har viden om kanonpunkter 

Kildearbejde 
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske 
problemstillinger 

 Eleven kan formulere historiske 
problemstillinger 

 Eleven har viden om udarbejdelse af 
historiske problemstillinger 



 Eleven kan udarbejde løsningsforslag på 
historiske problemstillinger med afsæt i 
udvalgte kilder 

 Eleven har viden om metoder til 
udarbejdelse af løsningsforslag 

 Eleven kan forklare valget af kildekritiske 
begreber til analyse af historiske spor, 
medier og udtryksformer 

 Eleven har viden om kildekritiske begreber 

 Eleven kan udvælge kilder til belysning af 
historiske problemstillinger 

 Eleven har viden om kriterier for søgning af 
kilder 

Historiebrug 
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og 
fremtid 

 Eleven kan analysere konstruktion og brug 
af historiske fortællinger med samtids- og 
fremtidsrettet sigte 

 Eleven har viden om historiske fortællingers 
brug i et samtids- og fremtidsrettet 
perspektiv 

 Eleven kan redegøre for brug af fortiden i 
argumentation og handling 

 Eleven har viden om funktion af historie i 
fortid og nutid 

 Eleven kan diskutere egen og andres 
historiske bevidsthed 

 Eleven har viden om faktorer, der kan 
påvirke historisk bevidsthed 

Eksempler på færdighedsmål omsat til læringsmål 

Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af brud 

 Eleven kan gøre rede for brud i dansk kolonihistorie og diskutere deres forudsætninger, forløb og 
følger 

 Eleven kan forklare, hvorfor nogle forhold på De Vestindiske Øer var stabile og kun forandrede sig lidt 

fra slutningen af 1600-tallet til 1848. 

 
Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt 

 Eleven kan gøre rede for hvordan Danmarks interesse for at erhverve sig kolonier hang sammen med 
udviklingen i Europa 

 Eleven kan forklare, hvordan Danmarks udøvelse af sin rolle som kolonimagt i Vestindien var afhængig 
af større kolonimagter 

 Eleven kan diskutere om afviklingen af slavehandel og slaveriet på De Vestindiske Øer hang sammen 
med økonomiske, politiske og kulturelle (fx menneskesyn) i Europa 

 
Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse 

 Eleven kan med kanonpunktet ’Ophævelsen af slavehandelen’ som fikspunkt placere afgørende 
begivenheder i dansk kolonihistorie i kronologisk rækkefølge   

Eleven kan formulere historiske problemstillinger 

 Eleven kan sammen med gruppen og inspireret af triggerne udarbejde en historisk problemstilling, der 
er rettet mod en tematik vedrørende slaveriet og De Vestindiske øer 



 
Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder 

 Eleven kan sammen med gruppen og med afsæt i de valgte kilder lødigt belyse deres historiske 
problemstilling 

 
Eleven kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryksformer 

 Eleven kan begrunde fremgangsmåder i analysen af de valgte kilder 
 
Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger 

 Eleven kan begrundet vælge kilder og vurdere deres egnethed til at belyse gruppens historiske 
problemstilling  

Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte 

 Eleven kan gøre rede for, hvordan fortællinger om slaveriet og De Vestindiske Øer bliver til og bruges 
med forskellige formål  

 Eleven kan reflektere over, hvordan og hvorfor fortællingerne om slaveriet og De Vestindiske Øer 
ændrer sig i fremtiden 

 
Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling 

 Eleven ud fra eksempler forklare, hvordan fortællinger om slaveriet og De Vestindiske Øer er brugt i 
eftertiden 

 
Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed 

 Eleven kan gøre rede for, hvordan arbejdet med problemstillingen har påvirket hans syn på slaveriet 
og De Vestindiske Øer 

 Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed i lyset af debatten om dansk kolonihistorie  

 

 
 


