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Historie 3-4. klasse  

 

I historie i 3-4. klasse skal vi arbejde med emner som vikingetiden og middelalderen. Vi skal arbejde med 
rollespil, fortællinger og scenarier i historieundervisningen for at gøre den så nærværende og levende som 
muligt. Eleverne skal få en forståelse for at historie ikke kun er et sæt faste årstal, som de skal huske og 
kunne gengive, men historie i høj grad er noget de bærer rundt på, at de er historieskabte men også 
historieskabende. Dette er naturligvis en ret abstrakt erkendelse at nå, men det er noget vi skal arbejde hen 
mod i historieundervisningen de kommende år.  

 

I undervisningen vil der blive gjort brug af ”Historie 4” der bliver elevernes grundbog. Derudover vil der 
også blive gjort brug af Gyldendals fagportal.  

Romerriget Eleverne skal arbejde med:  
 

- Kronologi og 
sammenhænge 

- Kilder og kildekritik  
- Fortællinger   
- Historiebrug  

 

Kompetencemål for forløbet  
 
Eleven kan relatere ændringer i 
hverdag og livsvilkår over tid til 
eget liv 
 
Eleven kan anvende kilder til at 
opnå viden om fortiden 
 
Eleven kan fortælle om, hvordan 
mennesker er påvirket af og 
bruger historie 

 

Vikingerne Eleverne skal arbejde med:  
 

- Kronologi og 
sammenhænge 

- Kilder og kildekritik  
- Fortællinger   
- Historiebrug  

 

Kompetencemål for forløbet  
 
Eleven kan relatere ændringer i 
hverdag og livsvilkår over tid til 
eget liv 
 
Eleven kan anvende kilder til at 
opnå viden om fortiden 
 
Eleven kan fortælle om, hvordan 
mennesker er påvirket af og 
bruger historie 

 

Absalon og hans tid  Eleverne skal arbejde med:  
 

- Kronologi og 
sammenhænge 

- Kilder og kildekritik  
- Fortællinger   
- Historiebrug  

 

Kompetencemål for forløbet  
 
Eleven kan relatere ændringer i 
hverdag og livsvilkår over tid til 
eget liv 
 
Eleven kan anvende kilder til at 
opnå viden om fortiden 
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Eleven kan fortælle om, hvordan 
mennesker er påvirket af og 
bruger historie 

 

Børnearbejde Eleverne skal arbejde med:  
 

- Kronologi og 
sammenhænge 

- Kilder og kildekritik  
- Fortællinger   
- Historiebrug  

 

Kompetencemål for forløbet  
 
Eleven kan relatere ændringer i 
hverdag og livsvilkår over tid til 
eget liv 
 
Eleven kan anvende kilder til at 
opnå viden om fortiden 
 
Eleven kan fortælle om, hvordan 
mennesker er påvirket af og 
bruger historie 

 

Med ønsket om et lærerigt skoleår  

- Jakob Skuldbøl Jakobsen  


