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Kulturfag 
 
Formål: 
Eleverne skal have overordnet historisk, nutidig og kulturel forståelse for det land de lever i, og dette 
danner udgangspunktet for, at de kan indplacere Danmark i den øvrige verden, for derigennem også at få 
en forståelse for andre lande, kulturer og levemåder. 
 
Mål: 

• Eleverne skal kende til de vigtigste og mest indflydelsesrige historiske personer og begivenheder, 
der har haft betydning for Danmark. 

• Eleverne skal have forståelse for Danmark som et land, der har udviklet sig til det land, det er i dag. 

• Eleverne skal kende de højtider og traditioner, som Danmark fejrer og er under indflydelse af. 

• Eleverne skal have en forståelse for den danske kulturs særkende 

• Eleverne skal kende til Danmarks vigtigste organer og institutioner og kende til Danmarks som et 
demokratisk land. 

• Eleverne skal have et kendskab til vores nabolande og deres kultur, således at de kan se både 
forskelle og ligheder. 

• Eleverne skal stifte bekendtskab med det tyske sprog, og de skal kunne sige og forstå få, konkrete 
ord og vendinger. 

• Eleverne skal gennem mødet med simpel kunst og kultur skabe sig en naturlig nysgerrighed over 
for kulturelle institutioner og tiltag, således at der tegner sig et kulturelt fundament, der i løbet af 
skoletiden kan bygges videre på. 

 
Indhold: 
Kulturfag er en forløber til samfundsfag, som eleverne får i 4. kl. Kulturfag indeholder elementer fra 
historie, religion, geografi, samfundsfag og tysk. Eleverne skal arbejde med konkrete historiske 
begivenheder, højtider og traditioner, ligesom at de skal arbejde med samfundet i Danmark og Danmarks 
nabolande. I kulturfag skal eleverne også arbejde med den brede forståelse af kunst og kultur. 
 
Emner: 

• Danmark (vikinger, Danmark før og nu, Danmark i verden osv.) 

• Højtider og traditioner (Fungerer som et forløb i et ”lag” for sig selv. Forløbet tager udgangspunkt i 
de højtider vi møder i løbet af et år. F.eks. jul, påske, pinse, konfirmation, bededag, eid, hanukkah, 
halloween osv.) 

• At bestemme (demokrati, minoriteter, penge osv.) 

• Nabolande (Tyskland, Sverige, Norge, England) 

• Kunst og kultur (teater, museer, malerier, musik/festival, design, arkitektur) 


