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Periode Forløb Emne og fokus Hvad skal læres Materiale 
August/ September 
 
 
Emneuge i uge 41, 
Jorden rundt på 4 
dage 
 

Vi starter op på 
emnet om de 
Græske Guder. 
 
Hvad er græsk 
mytologi? 
 
Vi går tilbage til 
omkring det 8. 
århundrede f.Kr. Jeg 
fortæller om 
fantastiske historier, 
legender og myter 
om figurerne og de 
overnaturlige 
skabninger der er i 
den græske 
mytologi. 
 

Vi arbejder med de forskellige 
fortællinger:  
 

- Moder jord og far 
himmel 
 

- Zeus og de første guder 
 

- De første mennesker 
 

- Oraklet i Delfi 
 

- Artemis og den unge 
jæger 

 
- Hermes´ vilde 

fødselsdag 
 

- Hades i Dødsriget 
 

- Gudinden og den 
grimme smed 

 
- Athenes fødsel 

 

De nedenstående punkter 
er noget jeg i klassens 
historietimer forsat vil 
have fokus på og arbejde 
målrettet efter sammen 
med klassen, således at vi i 
fællesskab forsat har fokus 
på følgende: 
 

• Øve sig i at sidde stille og 
lytte til dagens fortælling 
 

• Kunne lytte mens man 
tegner til fortællingen. 
 

• Fokus på fortællingen, 
hvad er fantasi/realisme 
og kan man skildre det? 

 
• Øve små 

lege/teaterstykker/rollespil 
ud fra de forskellige afsnit 

 
• Udvælge nogle af 

personkaratestikkerne som 
vi vil portrættere på 
forskellig vis. 

Børnenes 
verdens historie 
af Nils Hartmann 
 
Sigurd fortæller 
om de Græske 
Guder, af Sigurd 
Barrett 
 
Sange af Sigurd 
Barrett 
 
Afsnit 1 – 
Guderne på 
Olympen 



Årsplan for historie i 1. Klasse. Ringsted Lilleskole 2022/2023 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Årsplanen skal betragtes som vejledende, der tages forbehold for mulige ændringer undervejs, Anja Melgaard 
 

 
• Øve sig i at stå frem og 

genfortælle noget fra 
fortællingen, eksempelvis 
med hjælp fra tegninger, 
billeder, rollespil el.lign. 
 

Oktober/November 
 
Efterårsferie uge 42 
 
Jule hyggedag d. 
28/11 

Vi forsætter med 
emnet om de 
Græske Guder 

- Athenes kamp mod 
havguden Poseidon 

 
- Dionysos klarer 

sørøverne 
 

- Jagten på det onde 
vildsvin 

 
- Superhelten Perseus 

 
- Perseus og søuhyret 

 
- Apollon og Dafne 

Ekko og Narcissus 

Do. Børnenes 
verdens historie 
af Nils Hartmann 
 
Sigurd fortæller 
om de Græske 
Guder, af Sigurd 
Barrett 
 
Sange af Sigurd 
Barrett 
 
Afsnit 2 – 
Guderne og 
Menneskene 

December 
 
Bazar uge. Uge 51 
 
Onsdag d. 21. 
Juleafslutning 

Vi forsætter med 
emnet om de 
Græske Guder 
 
 
 

- Herakles og de 12 farlige 
opgaver 
 

- Jason kæmper mod 
dragen 

 

Do. Børnenes 
verdens historie 
af Nils Hartmann 
 
Sigurd fortæller 
om de Græske 
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Juleferie fra onsdag 
d. 22. dec. 2022 – 
tirsdag d. 5, januar 
2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kong Aigeus, som 
ønskede sig en søn 

 
- Theseus og uhyret i 

labyrinten 
 

- Da Ikaros og Dadilalos 
ville prøve at flyve 

 
Ødipus’ Kong Midas har 
æselører 

Guder, af Sigurd 
Barrett 
 
Sange af Sigurd 
Barrett 
 
Afsnit 3 – Konger 
og Helte på 
eventyr 

Januar 
 
 

Vi forsætter med 
emnet om de 
Græske Guder 
 

- Skænderiernes æble 
 

- Krigen i Troja 
 

- Akilleus 
 

- Den trojanske hest 

Do. Børnenes 
verdens historie 
af Nils Hartmann 
 
Sigurd fortæller 
om de Græske 
Guder, af Sigurd 
Barrett 
 
Sange af Sigurd 
Barrett 
 
Afsnit 4 – 
Historier fra 
Troja 
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Februar 
 
Lilleskoleuge i uge 6 
 
Vinterferie i uge 7 
 
 

Vi forsætter med 
emnet om de 
Græske Guder og får 
det afrundet for 
denne gang med 
oversigt over ”Hvem 
er Hvem”. 
 

- Odysseus’ eventyr 
 
- Heksekunster og 

sirenesang 
 

- Odysseus vender hjem 

  
- Vi prøver om vi kan lave 

vores egen lille oversigt 
over Hvem er Hvem hos: 

- Guderne 
- Menneskene 
- Alle de mærkelige væsner 
- Hvor skete hvad hos 

guderne 
 
Dette skal vi i fællesskab prøve at 
få overblik over ved hjælp af 
tegninger og små korte 
beskrivelser. 

Børnenes 
verdens historie 
af Nils Hartmann 
 
Sigurd fortæller 
om de Græske 
Guder, af Sigurd 
Barrett 
 
Sange af Sigurd 
Barrett 
 
Afsnit 5 – 
Historier fra 
Odysseen 

Marts 
 
 

Vi starter op med De 
Nordiske Guder 

- Hvem er de nordiske 
guder 
 

- Gudernes galleri 
 

- Sådan blev verden til 
 

- Asgård og Udgår 
 

- Asernes og vanernes 
kamp 

 

Samme formål som ved opstart 
og afslutning af De græske Guder. 

Børnenes 
verdens historie 
af Nils Hartmann 
 
Sange af Sigurd 
Barrett 
 
Sigurd fortæller 
om De Nordiske 
Guder 
s. 8 - 51 
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- Den store mur om 
Asgård  

- Fenrisulven 
 

April 
 
Påskeferie lørdag. D. 
1. april – mandag d. 
10. april. 
 
Lejrskole 0.-2. kl. 24.-
25. april, Turdage d. 
27.-28. april. 

Vi forsætter med 
emnet om De 
Nordiske Guder 

- Da Loke væddede med 
dværgene 

 
- Heimdals vandretur 

 
- Sådan røvede Odin mjød 

fra Suttung 
 

- Thors vilde tur til 
Udgårds Loke 

 
- Da Thor mistede sin 

hammer 
 

- Da Thor kæmpede mod 
Hrungner 
 
 

Do. Børnenes 
verdens historie 
af Nils Hartmann 
 
Sange af Sigurd 
Barrett 
 
Bogen: Sigurd 
fortæller om De 
Nordiske Guder 
s. 52 - 100 

Maj 
 
Store Bededag fredag 
d. 5. maj 

Vi forsætter med 
emnet om De 
Nordiske Guder 

- Thors rejse til Geirrød 
 

- Færgemanden 
 

- Frejs store kærlighed 
 

Do. Børnenes 
verdens historie 
af Nils Hartmann 
 
Sange af Sigurd 
Barrett 
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Kristihimmelfartsferie 
torsdag d. 18. maj – 
søndag d. 21. maj 

- Tjaze bortføre Ydum 
 

- Skade og Njord 
 

- På fisketur med Thor 
 

- Hymers øltønde 
 

 
Bogen: Sigurd 
fortæller om De 
Nordiske Guder 
s. 101 - 164 

Juni 
 
Pinse- og 
Grundlovsferie lørdag 
d. 3. juni – mandag d. 
5. juni 
 
Sommerferie fra 
lørdag d. 24. juni 

Vi afrunder emnet 
om De Nordiske 
Guder 

- Den drillesyge Loke 
 

- Balders død 
 

- Da Hermod tog til Hel 
 

- Ragnarok 
 

Den nye verden efter 
Ragnarok 

Do. Børnenes 
verdens historie 
af Nils Hartmann 
 
Sange af Sigurd 
Barrett 
 
Bogen: Sigurd 
fortæller om De 
Nordiske Guder 
s. 165 - 211 

 
Der vil gennem hele skoleåret være fokus på at eleverne øver sig i at forholde sig tænksomme, kritiske og ikke mindst spørgende til det 
fortalte og viste. 
Vi vil se på billeder, tegne, se lidt film bl.a. Valhalla og snakke meget om fantasi/realisme, og ikke mindst komme ind omkring nogle af de 
forskellige personkarakteristikker, som vi møder gennem de mange fortællinger. Derud over vil jeg også inddrage lidt forskellige læs selv 
bøger som vi har på biblioteket.  
Hvem kunne man eventuelt selv tænke sig at ”være” og hvem vil man helst ikke ”være” og hvorfor netop det……  
Skulle muligheden byde sig, vil vi også tage på tur ud af huset i nærområdet. 
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Vi vil løbende evaluere på den historiske viden, gennem tegninger, kreative skabninger, små quiz, lege, rollespil/teater samt se små 
filmklip og enkelte tegneserier samt bøger som vores tidligere lærer her på Lilleskolen, Søren Hemmingsen, har forfattet med øje for det 
historiske indblik. 
 
 
Årsplanen er baseret ud fra fælles mål – dog findes disse først fra 3. – 9. klasse, hvilket der kan læses mere om på: 
www.undervisningsministeriet.dk 
 


