
Uge Emne Faglig målsætning Materiale/Aktivitet 
33-40 Det gamle Egypten  Eleven kan identificere brud og 

kontinuitet i historien 
 Eleven har viden om kanonpunkter 
 Eleven har viden om fagord og 

begreber og historiske kilders formål 
og struktur 

 Eleven kan analysere brug og 
funktion af fortalt historie 

 Historie3-6.gyldendal.dk 
 Analyse af historiske kilder 

41 Birkedal   
42 Efterårsferie   
43-50 Romerriget  Eleven kan bruge kanonpunkter til at 

skabe historisk overblik og 
sammenhængsforståelse 

 Eleven har viden om historiske 
perioders tidsmæssige placering 

 Eleven kan vurdere brugbarheden af 
historiske spor, medier og andre 
udtryksformer til at belyse historiske 
problemstillinger 

 Eleven kan læse historiske kilder og 
udtrykke sig mundtligt og skriftligt 
om deres indhold og formål 

 Eleven kan begrunde valg af 
historiske scenarier til at få indsigt i 
samfundsforhold i fortiden 

 Historie3-6.gyldendal.dk 
 Udarbejdelse af historiske 

problemstillinger. 
 Analyse af historiske kilder 

51-52 Juleferie   
1-4 Hvem bestemte i 

Danmark? 
 Kendskab til ordningen af 

magtforhold i Danmark fra 
middelalderen til i dag. Herunder 
kendskab til kongemagten, 
stænderne og folkestyre 

 

 Historien i Danmark 3 s. 12-20 
 Analyse af historiske kilder 



5 Teater   
6 Emneuge   
7 Vinterferie   

8-12 Transport  Eleven kan identificere brud og 
kontinuitet i historien 

 Eleven har viden om væsentlige træk 
ved historiske perioder 

 Eleven kan identificere historiske 
problemstillinger 

 Eleven kan opstille historiske 
scenarier for at få indsigt i 
samfundsforhold i fortiden 

 Historie3-6.gyldendal.dk 
 Analyse af historiske kilder 

13 Påskeferie   
14-21 Opdagelsesrejser  Eleven kan bruge kanonpunkter til at 

skabe historisk overblik og 
sammenhængsforståelse 

 Eleven kan formulere enkle 
historiske problemstillinger 

 Eleven kan forklare historiske 
fortællingers sammenhæng med 
fortidsfortolkninger og 
nutidsforståelser 

 

 Historie3-6.gyldendal.dk 
 Analyse af historiske kilder 

22-26 Selvvalgt historisk 
emne 

 Eleven kan målrette læse historiske 
kilder og sprogligt nuanceret 
udtrykke sig mundtligt og skriftligt 
om historiske problemstillinger. 

 Eleven kan udvælge kilder til 
belysning af historiske 
problemstillinger. 

 Eleven kan formulere historiske 
problemstillinger. 

 Vælge og fremlægge om historiske 
emner 

 Lave historiske problemstilling 



 
 
I faget historie gør vi primært brug af Gyldendals elektroniske grundbog Historie3-6.gyldendal.dk. Man kan logge ind med 
elevernes unilogin, og I er meget velkomne til at kigge med derinde  


