
Landsbyskolen 
Grundskole 

 
Landsbyskolen kan bruges som en aktivitet i undervisningsforløb, hvor der arbejdes med 
følgende læringsmål: 
 
Historie (Læringsmål 3.-4. klassetrin) 

Kompetencemål 
 

Historiebrug 
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie. 

Kompetenceområde 
 

Historiske scenarier 
I undervisningen gøres brug af varierede erkendelses- og formidlingsformer. Eleverne 

øver sig i (re)konstruktion af historiske begivenheder og hændelser i form af fx besøg på 
oplevelsescentre.  

 
Færdighedsmål 

Eleven kan opnå viden om historie 
gennem brug af historiske scenarier. 

Vidensmål 
Eleven har viden om historiske scenarier. 

 

Historie (Læringsmål 5.-6. klassetrin) 
Kompetencemål 

 
Historiebrug 

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

Kompetenceområde 
 

Historiske scenarier 
Eleverne arbejder med at styrke deres scenariekompetencer til (re)konstruktion af 

historiske begivenheder og hændelser i form af fx besøg på oplevelsescentre for at 
indleve sig i og reflektere over samt formidle forhold i fortiden. 

 
Færdighedsmål 

Eleven kan opstille historiske scenarier for 
at få indsigt i samfundsforhold i fortiden. 

Vidensmål 
Eleven har viden om elementer, der indgår 

i historiske scenarier. 
 

 
 
 



Historie (Læringsmål 7.-9. klassetrin) 
Kompetencemål 

 
Historiebrug 

Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid. 

Kompetenceområde 
 

Historiske scenarier 
Eleverne (re)konstruerer historiske situationer og arbejdsprocesser for at visualisere 

deres historiske viden og for at opnå ny viden. Senere i forløbet kan eleverne vælge at 
bruge historiske scenarier, herunder også kontrafaktiske til at fortolke historiske 

sammenhænge. 
 

Færdighedsmål 
 

Eleven kan udlede forklaringer på 
historiske forhold og forløb ud fra historiske 

scenarier. 

Vidensmål 
 

Eleven har viden om historiske scenariers 
funktion. 

 

* At arbejde med historiske scenarier er en særlig metode til at gøre sig praktiske 
erfaringer, give indsigt i historien, samt give eleverne muligheder for identifikation. 
 
* Et besøg i Landsbyskolen giver eleverne mulighed for at være en del af et historisk 
scenarie. Brug oplevelsen i Den Fynske Landsby til at arbejde videre med scenarierne, og 
hvad denne form for historiebrug kan bidrage med hjemme på skolen. 
 

 


