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Lærer: Kitt Sponholtz 

Bogsystem: Klar, parat, historie! Grundbog 3.klasse, Alinea  

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål  

Sommerferie til efterårsferie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før og efter Kristus 

 

 

Flodkulturerne 

 

 

Det gamle Egypten 

 

Gennem tekstlæsning, samtale 

og skriftlige opgaver arbejder 

vi med årets emner.  

 

Aktiviteterne tilgodeser diverse 

arbejdsformer.  

Det være sig individuelt 

arbejde, pararbejde og 

gruppearbejde. 

_________________________ 

 

Introduktion til faget historie i 

3. klasse  

Arbejde med forståelsen af en 

tidslinje 

Hvorfor kulturer ofte opstår i 

nærheden af vand som fx i det 

gamle Egypten  

Det gamle Egypten, herunder 

magtforhold, dagligliv og 

religion 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan  

• placere begivenheder og personer med betegnelser som 

før, samtidig med og efter (relativ kronologi) 

• sammenligne tidlige tiders familiestruktur, slægt og 

fællesskaber med eget liv  

• beskrive faraoerne og magten i det gamle Egypten 

• fortælle om karakteristiske træk ved det gamle egyptiske 

samfund  

• fortælle om egypternes religion  

• forklare hvorfor Tutankhamon er en af de mest berømte 

faraoer  

Efterårsferie til jul 

Fønikerne 

Handelsveje 

Det antikke Grækenland 

 

Israels historie 

 

Fønikerne som handelsfolk og 

udviklere af et skriftspog  

 

Grækerne og videreudviklingen 

af alfabetet 

Israel og udviklingen af en ny 

religion  

 

Eleven kan  

• fortælle om udviklingen af skriftsproget  

• beskrive kulturen i det antikke Grækenland  

• fortælle om udviklingen af kristendommen  
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Jul til vinterferie 

 

Det romerske imperium 

Berømte romerske kejsere 

Dagligdagen i Rom 

Guderne i Rom  

 

 

Romerriget – bl.a. 

grundlæggelse, guder, dagligliv, 

Roms kolonier og provinser, 

Julius Cæsar, Kejser Augstus og 

romerrigets deling  

 

 

Eleven kan  

• fortælle om dagligliv i Rom  

• fortælle om udvalgte romerske guder og deres 

sammenhæng med solsystemet 

• beskrive ændringer i magtforhold og samfundsstrukturer 

over tid  

• finde Rom og middelhavslandene på et kort  

Vinterferie til påskeferie 

 

Det gamle Kina  

 

 

 

 

Stenalderen i Danmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldtidens Kina, herunder 

skriftsprog, magtstruktur, 

handel og religion 

 

 

Fra jægerstenalder til 

bondestenalder 

Klimaets betydning for 

livsgrundlag  

Stenalderbonden og udviklingen 

af det første primitive landbrug i 

Danmark  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven har viden om  

• at verdenshistorien ikke kun er europæisk og 

mellemøstlig, men at fx skrift, handel og statsdannelse 

også er opstået andre steder i verden  

 

Eleven kan  

• fortælle om samfund og fællesskaber i stenalderen  

• fortælle om kvinders, mænds og børns opgaver i 

stenalderen 

• give eksempler på forskelle på fællesskabernes 

opbygning og funktion i jæger- og bondestenalderen 

• fortælle om ændringer i klima og naturgrundlag i løbet af 

stenalderen og hvilke konsekvenser det fik for levevilkår 

og samfund 

• beskrive forandringer i måden at bo og skaffe sig mad på 

i løbet af stenalderen  

• fortælle om udvikling af redskaber og våben 

• drøfte forklaringer på, hvorfor jægerfolket blev bønder  

• samtale om spor fra stenalderen i lokalområdet  
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Bronzealderen i Danmark 

 

 

 

 

 

 

Jernalderen i Danmark 

 

 

 

 

 

Sagnet om kong Dan  

 

 

 

 

 

Bronzens vej fra Centraleuropa 

til Danmark 

Handelsveje og den store 

udviklingen af dansk kultur bl.a. 

gennem påvirkning udefra 

 

Udviklingen af dansk bonde-

kultur op gennem Jernalderen  

Klima, hverdagsliv og 

magtstrukturer 

 

 

Romersk Jernalder i Danmark 

og sagnet om kong Dan  

 

 

 

 

Eleven kan  

• fortælle om livet som bonde i bronzealderen 

• fortælle hvordan bronzealdersamfundet var opbygget 

• fortælle om religionen i bronzealderen med Solvognen 

som udgangspunkt 

• sætte andre begivenheder fra historien i relativ 

kronologisk orden i forhold til Solvognen  

• fortælle om gravhøje og genstande fra bronzealderen 

• genkende og forholde sig til udviklingen af oldtidens 

kultur i Danmark - herunder redskaber, beklædning, 

boforhold og magtforhold 

Eleven kender til 

• forskellen på sagn og historisk fakta 

• historiske kilder  

• udviklingen af Danmark som nation  

Påskeferie til sommerferie 

Opsummering af årets emner  

Gennemgang af kanonpunkter 

fra årets undervisning  

Elevforedrag  

 

Gennemlæsning af vores noter 

og samtaler i grupper om årets 

emner 

Elevforedrag med plancher  

 

Eleven kan  

• Diskutere og reflektere over historiske emner  

• Genfortælle vigtige historiske begivenheder med egne 

ord 
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Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 

 


