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Lærer: Juliane Daugaard  
 
Bogsystem: Klar, parat, historie! 
 
Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Uge 33-34 
 
Den danske sagntid s. 4-
15 

 
Samtale i klassen med 
udgangspunkt i billeder af Saxo 
og Absalon.  
 
Genfortæling af egen oplevelse 
som almindelig hændelse og 
heltehistorie.  
 
Sketch med udgangspunkt i 
tegning.  
 

 
- Jeg har viden om den tidligste nedskrevne 

danmarkshistorie 
- Jeg kan forklare, hvad heltedyrkelse kan bruges til. 

 

Uge 35-39 
 
Jernalderen  
s. 16-23 

 
I forløbet skal vi blandt andet 
lave et mindmap om det, vi 
lærer, og en lille fremlæggelse. 
Vi skal også forestille os, at 
klassen er blevet lavet om til et 
marked, hvor alle får en opgave, 
de skal løse.  
 

 
- Jeg kan sammenligne jernalderen med min egen 

tid 
- Jeg kan lave en fremlæggelse, hvor jeg fortæller 

andre om jernalderens tøj eller mad 
- Jeg kan fortælle om livet i jernalderen 

 

Uge 40-41 
 
Ferie til den heldige 
kartoffel  

 
I forløbet ser vi filmen ”Den 
vidunderlige kartoffel”.  

 
- Jeg kan beskrive ændringer i livsgrundlag og 

produktion  

 
Uge 42 Efteråsferie 

Uge 43-45 
 
Angelsakserne, 
Hunnerne og Frankerne 
s. 20-28 
 

 
Samtale i klassen med 
udgangspunkt i billeder og 
tekster. 
 
Illustration af Attila og hans 
krigere med udgangspunkt i 
øjenvidneberetninger.  
 

 
-  Jeg kan forklare hvilken betydning hunnernes 

hærgen fik for Romerrigets fald.  
- Jeg kan på baggrund af kilder forklare, hvordan de 

europæiske nationalstater opstod.  
- Jeg ved, hvad der kendetegner en nationalstat.  

Uge 46-51 
 
Romerrigets fald 
s. 28-39 
 

 
Vi laver i fællesskab en tidslinje 
over Romerrigets historie 
(tørresnor).  
 

 
- Jeg kan på baggrund af kilder fortælle om livet i 

Romerriget 
- Jeg kan diskutere Romerrigets betydning 

Jeg kan nævne en eller flere grunde til at 
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Romerriget falder fra hinanden. 

 
Uge 52 Juleferie 

Uge 2-4 
 
Islam og profeten 
Muhammed 
s. 40-55 
 

 
Læsning og samtale om billeder, 
tekster og artikler 

 
- Jeg kan beskrive Islams opståen 
- Jeg kan redegøre for de fem søjlers indhold 

Uge 5-6 
 
Vikingetiden 
s. 62-91 
 

 
Vi arbjeder med det troskifte, 
der skete i vikingetiden, og 
hvordan folk i Danmark levede i 
denne tidsperiode. I forløbet 
skal eleverne læse, lege,  
se film, undersøge, tegne, 
fortælle og diskutere. 

 

 
- Jeg kan forklare, hvad tidsperioder og kronologi er 
- Jeg kan sammenligne livet i vikingetiden med min 

egen tid 
- Jeg kan tale om Jellingestenen og trosskiftet 
- Jeg kan undersøge og fortælle om vikingernes liv 

og tro 

Uge 7 Vinterferie 

8-12 
Vikingetiden 
Fortsat  
 

 
Se ovenfor 

 
Se ovenfor 

Uge 13-15 
 
Middelalderen i Europa 
s. 114-124 
 

 
I forløbet skal vi læse tekster, se 
film, besvare spørgsmål, lave 
små præsentationer og tegne 
middelalderen på plakater og i 
tegneserier 
 

 
- Jeg kan forklare, hvilken betydning Slaget ved 

Hasting fik for magten i England 
- Jeg kan fortælle om Middelalderen i Danmark 
- Jeg kan forklare, hvordan samfundet i 

Middelalderen er opbygget 

Uge 16 Påskeferie 

Uge 17-20 
 
Middelalderen i Europa 
Fortsat  
 

 
Se ovenfor 

 
Se ovenfor 

Uge 21-26 
 
Historien omkring jer 

 
I dette forløb sætter vi fokus på 
begivenheder og bygninger i 
lokalområdet og bruger 
historiske spor til at fortælle om 
fortiden. 

 
- Jeg kan forklare, hvad historiske spor er 
- Jeg kan undersøge og fortælle om  et historisk 

spor i lokalområdet 
- Jeg kan præsentere historiske spor i form af 

fund og bygninger i lokalområdet.  
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Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 


