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Periode Forløb Emne og fokus Hvad skal læres Materiale 
August/ 
September 
 
 

Vi starter op på 
emnet om 
Danmarkshistorien. 
 
 

Opstart på Sigurd fortæller 
Danmarkshistorie 
Kap. 1 – 6 

 
Kapitel 1: Istiden (en historie fra 

Istiden) 
 
Kapitel 2: Familierne fra Ertebølle (en 

historie fra Stenalderen) 
 

Kapitel 3: Egtvedpigen (en historie fra 
Bronzealderen) 
 

Kapitel 4: Solvognen (en historie om 
solens rejse på himlen) 

 
Kapitel 5: Gravballemanden og 
høvdingen fra Hoby (en historie fra 

Jernalderen) 
 

Kapitel 6: Guldhornene (en historie om 
en skat fra jernalderen) 
 

 
Evaluerings snak omkring 

hovedpunkterne i kapitlerne, hvor kloge 
er vi blevet. Dette gentages så vidt 
muligt, efter hvert forløb. 

 

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

 
Øve sig i at være stille og 
lytte til dagens fortælling. 

 
Kunne lytte mens man tegner 
til fortællingen. 

 
Fokus på fortællingen, og 
spørge ind til ting man 
undres over eller vil vide 
mere om. 
 
Øve små 
lege/teaterstykker/rollespil 
ud fra de forskellige afsnit. 
 
Udvælge nogle af 
personkaratestikkerne som vi 

Primært materiale:  
Sigurd fortæller 
Danmarkshistorie, 
af Sigurd Barrett. 
 
Opgavebogen 
samt Elevbogen 
der er tilknyttet 
Sigurds 
Danmarkshistorie 
 
Sange af Sigurd 
Barrett 
 
Danmarkshistorien 
på dvd, af Sigurd 
Barrett 
 
Danmarks historie 
brætspil og app 
 
Filmklip om istiden 
 
 
Sekundære 
materiale:  
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vil portrættere på forskellig 
vis. 

 
Øve sig i at stå frem og 
genfortælle noget fra 
fortællingen, eksempelvis 
med hjælp fra tegninger, 
billeder, rollespil el.lign. Lave 
forskellige små opgaver og 
forsøg der følger tidslinjen. 

 

Danmarkshistorien 
fortalt for børn, af 
Maria Helleberg 
 
Børnenes 
Danmarkshistorie 
historie, af Nils 
Hartmann 
 
Historien om 
Danmarks konger 
og dronninger 
fortalt for børn, af 
Niels Hartmann 
 
 
 

Oktober/Novem
ber 
Emneuge i uge 
41, Jorden rundt 
på 4 dage 
 
Efterårsferie uge 
42 
 
Jule hyggedag d. 
28/11 

Vi forsætter med 
emnet om 
Danmarkshistorien. 

Forløb om Vikinger og den første konge 

i Danmark. Hvordan boede man i 
Vikingetiden. Hvad spiste man, hvordan 
så tøjet og bostederne ud: 

 
Med udgangspunkt i Kap. 7 – 10 

 
Kapitel 7: Gorm den Gamle og Harald 
Blåtand (en historie fra Vikingetiden) 

 

Do. Primært materiale:  
Sigurd fortæller 
Danmarkshistorie, 
af Sigurd Barrett 
 
Sange af Sigurd 
Barrett 
 
Danmarkshistorien 
på dvd, af Sigurd 
Barrett 
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Kapitel 8: Svend Tveskæg og de vilde 

vikinger (en historie om en rigtig 
vikingekonge) 

 
Kapitel 9: Svend, Knud og Valdemar 
(en historie fra middelalderen) fokus på 

Ringsted som middelalderby 
 

Kapitel 10: Absalon og Saxo (en 
historie om Danmarks historie) 
 

http://www.dr.dk/skole/historie/elevopg
aver-vikinger 

 
Kort fortælling om Nordisk mytologi. I 
den tid troede man på de Nordiske 

guder (evt. Valhalla filmklip). 

 

 
Danmarks historie 
brætspil og app 
 
Filmklip om 
Vikinger 
 
 
Sekundære 
materiale:  
Danmarkshistorien 
fortalt for børn, af 
Maria Helleberg 
 
Børnenes 
Danmarkshistorie 
historie, af Nils 
Hartmann 
 
Historien om 
Danmarks konger 
og dronninger 
fortalt for børn, af 
Niels Hartmann 
 
 

http://www.dr.dk/skole/historie/elevopgaver-vikinger
http://www.dr.dk/skole/historie/elevopgaver-vikinger
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December 
 
Bazar uge. Uge 51 
 
Onsdag d. 21. 
Juleafslutning 
 
Juleferie fra 
onsdag d. 22. 
dec. 2022 – 
tirsdag d. 5. 
januar 2023 

Vi forsætter med 
emnet om 
Danmarkshistorien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historier om den første kvindelige 

regent: 
Med udgangspunkt i Kap. 11 – 15 

 
Kapitel 11: Dronning Dagmar og det 
danske flag (en historie om hvordan 

vores land fik sit flag, dannebrog) 
Ringsteds historie om Dronning 

Dagmar 
 
Kapitel 12: Magrete den 1. (en historie 

om kalmarunionen) 
 

Kapitel 13: På opdagelse i verden (en 
historie om nye opdagelser i 
middelalderen) 

 
Kapitel 14: Hans Tausen (en historie om 

en ny slags kirke) 
 
Kapitel 15: Kongen og stjernekiggeren 

(en historie om renæssancen) 
 

 

  

Do. Primært materiale:  
Sigurd fortæller 
Danmarkshistorie, 
af Sigurd Barrett 
 
Sange af Sigurd 
Barrett 
 
Danmarkshistorien 
på dvd, af Sigurd 
Barrett 
 
Danmarks historie 
brætspil og app 
 
 
Sekundære 
materiale:  
Danmarkshistorien 
fortalt for børn, af 
Maria Helleberg 
 
Børnenes 
Danmarkshistorie 
historie, af Nils 
Hartmann 
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Historien om 
Danmarks konger 
og dronninger 
fortalt for børn, af 
Niels Hartmann 
 
 

Januar 
 
 

Vi forsætter med 
emnet om 
Danmarkshistorien. 
 

Christian d. 4.: 
Vi ser på kort over alt det han har 

bygget i København 
Med udgangspunkt i Kap. 16 – 20 
 

Kapitel 16: Christian den 4. (en historie 
om den mægtige byggeherre) 

 
Kapitel 17: Leonora Christine (en 
historie om at være smuk) 

 
Kapitel 18: Gøngehøvdingen (en 

historie om en rigtig helt) 
 
Kapitel 19: Da kongen lavede et kup (en 

historie fra enevælden) 
 

Kapitel 20: Tordenskjold til søs (en 
historie om en søhelt) Kig på tændstiks 
æsken, hvordan så man ud dengang. 

 
 

 

Do. Primært materiale:  
Sigurd fortæller 
Danmarkshistorie, 
af Sigurd Barrett 
 
Sange af Sigurd 
Barrett 
 
Danmarkshistorien 
på dvd, af Sigurd 
Barrett 
 
Danmarks historie 
brætspil og app 
 
 
Sekundære 
materiale:  
Danmarkshistorien 
fortalt for børn, af 
Maria Helleberg 
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Børnenes 
Danmarkshistorie 
historie, af Nils 
Hartmann 
 
Historien om 
Danmarks konger 
og dronninger 
fortalt for børn, af 
Niels Hartmann 
 
 

Februar 
 
Lilleskoleuge i 
uge 6 
 
Vinterferie i uge 7 
 
 

Vi forsætter med 
emnet om 
Danmarkshistorien. 

Gøngehøvdingen: Hvordan ser 
Danmark nu ud? 

Med udgangspunkt i Kap. 21 – 23 
 

Kapitel 21: Fæstebønder, frihed og 
folketeater (en historie fra 
oplysningstiden. 

 
Kapitel 22: Dansk Vestindien (en 

historie om slavehandel) 
 
Kapitel 23: Københavns bombardement 

(en historie om en tid, hvor det gik galt) 
 

 

Do. Primært materiale:  
Sigurd fortæller 
Danmarkshistorie, 
af Sigurd Barrett 
 
Sange af Sigurd 
Barrett 
 
Danmarkshistorien 
på dvd, af Sigurd 
Barrett 
 
Danmarks historie 
brætspil og app 
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Sekundære 
materiale:  
Danmarkshistorien 
fortalt for børn, af 
Maria Helleberg 
 
Børnenes 
Danmarkshistorie 
historie, af Nils 
Hartmann 
 
Historien om 
Danmarks konger 
og dronninger 
fortalt for børn, af 
Niels Hartmann 
 
 

Marts 
 
 

Vi forsætter med 
emnet om 
Danmarkshistorien. 

Guldalderen:  

Med udgangspunkt i Kap. 24 – 26 
 
Kapitel 24: Guldalderen i Danmark (en 

historie om Danmarks meste berømte 
mennesker) 

 
Kapitel 25: Krigen i 1864 (en historie 
om en meget berømt krig) 

 

Do. Primært materiale:  
Sigurd fortæller 
Danmarkshistorie, 
af Sigurd Barrett 
 
Sange af Sigurd 
Barrett 
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Kapitel 26: Carl Nielsen, Louis Pio og 

Danmarks første bio (en historie om 
opfindelser) 

 

 

Danmarkshistorien 
på dvd, af Sigurd 
Barrett 
 
Danmarks historie 
brætspil og app 
 
 
Sekundære 
materiale:  
Danmarkshistorien 
fortalt for børn, af 
Maria Helleberg 
 
Børnenes 
Danmarkshistorie 
historie, af Nils 
Hartmann 
 
Historien om 
Danmarks konger 
og dronninger 
fortalt for børn, af 
Niels Hartmann 
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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 
Danmarkshistorien. 

Ellehammer flyver – til besættelsen: 

 
Kapitel 27: Ellehammer flyver, og 

kvinderne stemmer 
 
Kapitel 28: Første verdenskrig (en 

historie om en verdenskrig) 
 

Kapitel 29: De brølende 1920’erne (en 
historie fra mellemkrigstiden) 
 

Kapitel 30: Midt i en jazztid (en historie 
fra jazzens guldalder) 

 
 
Besættelsen og efterkrigstiden: 

Med udgangspunkt i Kap. 31 – 34 
 

Kapitel 31: Besættelsen (en historie fra 
besættelsestiden) 
 

Kapitel 32: Alle har ret til et godt liv (en 
historie fra efterkrigstiden) 

 
Kapitel 33: Kold krig og Barbiedukker 
(en historie fra koldkrigstiden) 

 
Kapitel 34: De glade 60’ere (en historie 

fra en glad tid) 
 

Do. Primært materiale:  
Sigurd fortæller 
Danmarkshistorie, 
af Sigurd Barrett 
 
Sange af Sigurd 
Barrett 
 
Danmarkshistorien 
på dvd, af Sigurd 
Barrett 
 
Danmarks historie 
brætspil og app 
 
 
Sekundære 
materiale:  
Danmarkshistorien 
fortalt for børn, af 
Maria Helleberg 
 
Børnenes 
Danmarkshistorie 
historie, af Nils 
Hartmann 
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 Historien om 
Danmarks konger 
og dronninger 
fortalt for børn, af 
Niels Hartmann 
 
 

Maj 
 
Store Bededag 
fredag d. 5. maj 
 
Kristi 
Himmelfarts ferie 
torsdag d. 18. 
maj – søndag d. 
21. maj 

Vi forsætter med 
emnet om 
Danmarkshistorien. 

Spar på energien helt til netværkstiden: 
Med udgangspunkt i Kap. 35 – 38 

 
Kapitel 35: Spar på energien (en historie 
fra min barndomstid) 

 
Kapitel 36: Verden åbner sig (en 

historie om nyere tider) 
 
Kapitel 37: Europa samles (en sidste 

historie fra det forrige årtusinde) 
 

Kapitel 38: Netværkstiden (en historie 
fra det nye årtusinde) 
 

 

Do. Primært materiale:  
Sigurd fortæller 
Danmarkshistorie, 
af Sigurd Barrett 
 
Sange af Sigurd 
Barrett 
 
Danmarkshistorien 
på dvd, af Sigurd 
Barrett 
 
Danmarks historie 
brætspil og app 
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Sekundære 
materiale:  
Danmarkshistorien 
fortalt for børn, af 
Maria Helleberg 
 
Børnenes 
Danmarkshistorie 
historie, af Nils 
Hartmann 
 
Historien om 
Danmarks konger 
og dronninger 
fortalt for børn, af 
Niels Hartmann 
 
 

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

Vi afrunder emnet 
om 
Danmarkshistorien. 
 
Formålet har været 
at få et lille indblik i 
de forskellige 
tidsaldre og tilegne 
og ny viden 
omkring livet og 

Ny tid, vores tid og fremtiden 
 

Kapitel 39: Vores tid (en historie om 
dig og mig) 
 

Kapitel 40: Fremtiden (en historie vi 
ikke kender) 
 
 
 
 

Børnene har nu fået en 
overordnet forståelse for 
hvordan landet blev skabt og 
hvordan det har udviklet sig 
gennem de forskellige 
tidsaldre. Samt hvordan det 
var at være barn, da deres 
bedsteforældre/forældre var 
børn. 
 

Primært materiale:  
Sigurd fortæller 
Danmarkshistorie, 
af Sigurd Barrett 
 
Sange af Sigurd 
Barrett 
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udviklingen i de 
forskellige 
tidsaldre. 
 
Vi har gennem året 
snakket en hel del 
om hvordan 
verden i dag ser ud 
og hvilken større 
udvikling der er 
sket fra Verdens 
dannelse til 
dengang børnenes 
bedsteforældre/for
ældre voksede op. 
Da jeg var barn og 
hvordan de som 
børn i dag oplever 
verden. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Vi sammenligner lidt før og 
nu: 
 
Vi har snakket om de mange 
forskellige konger og 
dronninger gennem tiderne. I 
seneste periode skal vi 
snakke om Kongeriget 
Danmark, Dronning 
Magrethe ll og hendes 
familie.  
 
Folketinget og politikkerne 
på Christiansborg og i 
Ringsted.  
 
Vi kommer lidt omkring 
øerne og de større byer. 
 
Kendte danskere og danske 
produkter der sælges på 
verdensplan.  

 
Turist i Danmark – Valuta. 

 
Covid19 – hvordan husker vi 
tiden før og efter. 
 

Danmarkshistorien 
på dvd, af Sigurd 
Barrett 
 
Danmarks historie 
brætspil og app 
 
 
Sekundære 
materiale:  
Danmarkshistorien 
fortalt for børn, af 
Maria Helleberg 
 
Børnenes 
Danmarkshistorie 
historie, af Nils 
Hartmann 
 
Historien om 
Danmarks konger 
og dronninger 
fortalt for børn, af 
Niels Hartmann 
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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, lytter til sange og kommer ind omkring nogle af de forskellige personkarakteristikker vi møder gennem de 
mange fortællinger børnene bliver præsenteret for.  
 
Hvem kunne man eventuelt selv tænke sig at ”være” og hvem vil man helst ikke ”være” og hvorfor netop det…… 
Der vil også være dage hvor vi køre tværfagligt eller hvis muligt tager på tur ud af huset. 
 
 
Vi vil løbende evaluere på den historiske viden, gennem tegninger, kreative skabninger, små quiz, lege, rollespil/teater samt se små 
filmklip og læse enkelte tegneserier samt bøger som bl.a. vores tidligere lærer Søren Hemmingsen har forfattet med øje for det historiske 
indblik fortalt for børn. 
 
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 
 
 


