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Årsplan 3. klasse historie 

Skoleåret 2021 - 2022 

Lærer: Henrik Østerby 

Lærer: Charlotte Westergaard, efteråret 2021.  

 

Følgende årsplan er udarbejdet og planlagt med udgangspunkt i fælles mål for faget historie. Forløbet leder 

mod følgende overordnede kompetencemål:  

Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder. 

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

fortiden. 

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

 

Denne årsplan er udarbejdet ud fra undervisningsmaterialet tilknyttet til Sigurds Danmarkshistorie. I år vil 

vi bruge skolens nye udeareal i undervisningen, hvor størstedelen af læringen vil være praktisk orienteret. 

Undervisningen vil løbende blive suppleret med relevante film og tekster. I løbet af året vil eleverne arbejde 

selvstændig, i grupper og hele klassen sammen.  

Der kan forekomme ændringer undervejs i forløbet.  
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Tidspunkt 
 

Emne Læringsmål 

August 
 
 

Hvad er historie? 
 
(At grave i fortiden) 

Eleverne skal kunne fortælle, 
hvad før vores tid og efter 
vores tid betyder. De skal 
kunne give eksempler på, hvad 
historiske kilder kan være. 
Samt kunne forklare, hvorfor 
historien af og til ændrer sig. 
 

September 
 
 

De første mennesker Eleverne skal kunne fortælle, 
hvor de første mennesker kom 
fra. De skal kunne give 
eksempler på, hvordan de 
overlevede. De skal også 
kunne forklare, hvorfra vi ved 
så meget om de første 
mennesker. 
 

Oktober 
 
 

Egypten Eleverne skal kunne fortælle, 
hvordan de levede og boede i 
Egypten for 5.000 år siden. De 
kan bruge en kilde til at få 
mere viden om egypterne, 
samt kunne fortælle om 
Tutankhamon. 
 

November 
 
 

Egypten rundes af, og vi 
begynder så småt at indlede 
Peters jul.  

 

December 
 

Jule – Peters jul. Eleverne skal have kendskab til 
Peters Jul, samt kunne 
bruge Peters Jul som kilde til at 
fortælle mere om jul i gamle 
dage. De skal sammenligne 
deres familiers juletraditioner 
med Peters juletraditioner. 
Og kunne give eksempler på 
juletraditioner, der har ændret 
sig over tid. 
 

Januar 
 
 

Christian d. 4 Eleverne lærer om Christian  d. 
4.s liv og betydning.  

Februar 
 
 

Christian d. 4.  
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Marts 
 
 

Jellingestenen  Eleverne lærer om runer og 
kristningen af Danmark.  

April 
 
 

Jellingestenen  

Maj 
 
 

Jægerstenalderen Eleverne lærer om 
Ertebøllekulturen gennem 
arkæologiske fund og prøver 
kræfter med jagt i stenalderen.  
 

Juni 
 
 

Jægerstenalderen 
 

 

 

Charlotte Westergaard  

August 2021 


