Historie
Intet kommer af sig selv – alting har en begyndelse.
Vi står alle på skuldrene af andre.
Ved at lære af i går, kan vi forbedre i morgen.
På Atheneskolen undervises der i historie fra 2. klasse.
I 2. klasse er formålet med undervisningen først og fremmest at vække og stimulere elevernes
nysgerrighed for selve historiefaget. Herudover udvikles deres kronologiske overblik, deres viden
og forståelse af historiske sammenhænge styrkes og de øves i at bruge denne forståelse i både i
deres dagligdag, men også fremadrettet i deres generelle arbejde.
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.
Hos 2. klasse er arbejdsformen fortælling, oplæsning, egen læsning og fordybelse i et emne, mindre
skriftlige opgaver, fremlæggelser for klassen og lege. Undervisningen vil veksle mellem
klasseundervisning og egen fordybelse i selvvalgte emner.
I 3. klasse undervises der i de store kulturer, som danner grundlag for vores egen kultur i Vesten. Vi
fordyber os i Det gamle Ægypten, Antikkens Grækenland og Romerriget. Der undervises i de tre
kulturer i kronologisk rækkefølge, med fokus på kultur, religion og historie.
Formålet med denne undervisning er at vise eleverne, hvor vores egen kultur opstod, hvilke kulturer
der kom før og hvordan folk har levet de sidste 6.000 år.
Gennem historieforløbet i 3. klasse lærer eleverne om rigers storhed og fald, om hvordan kulturer
opstår og udvikler sig gennem tiden og hvordan alt dette påvirker verden omkring dem.
3. klasse undervises primært ud fra tavleundervisning, hvor de tre civilisationer gennemgås
enkeltvis. Der gives plads til diskussioner, spørgsmål og kommentarer, når disse opstår naturligt
under forløbet. Eleverne skriver stikord fra timen. Tankegangen bag stikordsskrivningen er ”Øjet
ser, hånden skriver, hjernen husker”
Formålet med undervisningen er dels at opfylde Undervisningsministeriets Fælles Mål ved
udgangen af 3. klasse, dels at undervise i Historiefagets Kanonpunkter.

