
Årsplan for historie 3.a - 2022/23

Uge / emne Kompetencemål Læringsmål for
undervisningsforløb

Tegn på læring når eleven: Evaluering

Uge 33-34

Hvad er historie?

Kronologi og sammenhæng
Kronologi (fase 1)

Historiebrug
Historisk bevidsthed (fase 1)

Kildearbejde
Sprog og skriftsprog (fase 1)

Eleven skal introduceres til faget
historie.

Uge 36-41

De første
danskere

Kronologi og sammenhæng
Kronologi (fase 1)

Familie og fællesskaber (fase 1)
Historiekanon (fase 1)

Historiebrug
Historiske fortællinger (fase 1)

Kildearbejde
Sprog og skriftsprog (fase 1)

Jeg kan tale om jægerstenalderen.

Jeg kan sammenligne

jægerstenalderen med min egen

tid.

Jeg kan fortælle om

Ertebøllekulturen.

Jeg kan vise min viden om

jægerstenalderen i rollespil og

historier.

Eleven ved hvad

Ertebøllekulturen er

Eleven kan fortælle om

jægerstenalderen

Eleven kan læse og svare på

spørgsmål om

jægerstenalderen

Skrive dagbog om

livet i

jægerstenalderen



Jeg kan læse og svare på

spørgsmål om jægerstenalderen.

Uge 43-2

Min Familie er
historie

Kronologi og sammenhæng

·  Familie og fællesskaber

(fase 1)

Historiebrug

·  Historisk bevidsthed (fase 1)

Kildearbejde

·  Historiske spor (fase 1)

·  Sprog og skriftsprog (fase 1)

Jeg kan sammenligne tidligere

tiders familieliv med mit eget liv.

Jeg kan diskutere, hvad gamle

dage er, og hvornår noget er

historie.

Jeg kan få viden om fortiden ved at

undersøge lokalområdet og min

egen familie.

Jeg kan læse tekster og forklare

fagord.

Eleven indsamler information

om sit hus og laver et

interview med sine

bedsteforældre.

Eleven svarer på konkrete

spørgsmål om familieliv i

velfærdsstaten og sit eget liv.

Eleven giver et bud på, hvad

gamle dage er, og hvornår

noget er historie.

Niveau 2

Eleven giver begrundede

bud på, hvad gamle dage er,

og hvornår noget er historie.

Niveau 3

Eleven deltager aktivt i en

diskussion om, hvad gamle

Saml op - aktivitet

Skriv hvad I mener,

gamle dage er, og

hvornår noget er

historie.

Tegn eller skriv tre

fortællinger om:

Jeres

bedsteforældres liv.

Jeres forældres liv.

Jeres eget liv i

fremtiden.



dage er, og hvornår noget er

historie.

Uge 3-12

Det gamle
Egypten

Kronologi og sammenhæng

Eleven kan relatere ændringer i

hverdag og livsvilkår over tid til

eget liv

Kildearbejde

Eleven kan anvende kilder til at

opnå viden om fortiden

Historiebrug

Eleven kan fortælle om, hvordan

mennesker er påvirket af og

bruger historie

Jeg kan fortælle om

Tutankhamon.

Jeg kan skrive en historisk

fortælling om det gamle Egypten.

Jeg kan undersøge og tale om

kilder om det gamle Egypten.

Jeg kan tale om fagord, der

handler om det gamle Egypten.

Eleven fortæller om

Tutankhamon og hans grav,

og hvorfor fundet af denne

grav var noget særligt.

Eleverne kan give eksempler

på, hvordan måden, vi lever

på i dag, er formet af

historien.

Evalueringsark om
Tutankhamon

Uge 13-20

Jernalderen

Kronologi og sammenhæng

·  Kronologi (fase 1)

·  Familie og fællesskaber

(fase 1)

Jeg kan tale om jernalderen som

tidsperiode.

Jeg kan sammenligne livet i

jernalderen med mit eget liv.

Eleven fortæller, hvad en
tidsperiode er, og bruger
jernalderen som eksempel.

Egenproduktion

(Tegneserie)

Gruppe mindmap

Quiz



·  Livsgrundlag og produktion (fase

1)

Historiekanon (fase 1)

Eleverne kan fortælle om,
hvordan ting blev fremstillet
før og nu.

Eleven kan finde et udvalg af
oplysninger og kilder, som
beskriver en konkret
tidsperiode eller begivenhed.

uge 21-24

Arkæologens
arbejde

Historiebrug
Historiske scenarier (fase 1)

Historisk bevidsthed (fase 1)

Kildearbejde
Sprog og skriftsprog (fase 1)

Jeg kan lave en boplads med
historiske spor.

Jeg kan lave en tidskapsel med
historiske spor fra min egen tid.

Jeg kan forklare, hvad arkæologi
og historiske spor er.

Eleverne kan bruge faglige
begreber til at karakterisere
forskellige fællesskaber før
og nu.

Eleven finder selv
oplysninger om emnet i tekst
og billeder og tegner og
beskriver oplysningerne for
andre.

Eleven kommer med forslag
til og deltager aktivt i
udarbejdelsen af en
tidskapsel.

Tidskapsel


