
Årsplan historie 4. klasse 2022/2023 

Fagformål for faget historie  
Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i 

samspil med et kronologiske overblik og kunne bruge denne 

forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive 

fortrolige med dansk kultur og historie. 

Stk. 2. Eleverne skal arbejde analytisk og vurderende med 

historiske sammenhænge og problemstillinger for at udbygge deres forståelse af menneskers liv og 

livsvilkår gennem tiderne og opnå indsigt i kontinuitet og forandring. 

Stk. 3. Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, at de forstår, 

hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. Derved opnår eleverne 

forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund. 

Fælles Mål 

Undervisningen knytter sig til fælles mål for historie, færdigheds- og vidensmål efter 4. klassetrin 

samt læseplanen og kanon for 4. klasse.  

Historieundervisningen bygger på elevernes umiddelbare opfattelser af tid og rum og tager 

udgangspunkt i det nære.  

Emneområderne tager udgangspunkt i det nære og skal appellere til elevernes egen hverdag og liv.  

Undervisningen vil blive tilrettelagt med både individuelt arbejde, gruppearbejde og med 

klasseundervisning og vil derudover i vid udstrækning tilrettelægges i koncentrerede, tværfaglige 

forløb, primært i samarbejde med dansk.   

Undervisningen vil bære præg af elevernes deltagelse – og er derfor ikke præget af udenadslære. 

Eleverne skal fungere som historikere, som undersøger historien og tager stilling til denne.  

Årsplanen er udarbejdet efter fælles mål og hovedsigtet er at udvikle elevernes historiske 

bevidsthed, som er samspillet mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning. 

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forståelse for, hvorledes historie bruges, samt 

hvordan eleverne oplever sig som historieskabte og historieskabende.  

Gennem undervisningen arbejdes der frem imod, at eleverne udvikler en forståelse af samspil 

mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser gennem arbejdet med konstruktion af historiske 

scenarier og fortællinger. 

Færdigheds- og vidensmål (efter 4. klasse) 

De overordnede mål for historieundervisningen er de tre kompetenceområder:  

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 

 

Historiekanon:  

Undervisningen i historie skal følge den gældende læseplan samt historiekanon. Historiekanon 

indeholder i alt 28 kanonpunkter, hvoraf der i 4. Klasse dækkes følgende punkter:  

- Kejser Augustus 

- Jellingstenen 

- Absalon 

 

 

Periode Emne Mål Materialer 

Emne 1: 

Uge 37 

Kejser Augustus og 

Romerriget 

Underemner: 

- Familieliv i 

romertiden 

- Underholdning og 

fritid 

- Samfundsgruppers 

leveforhold og 

opgaver 

  

- Eleven kan sammenligne 

tidlige tiders familie, slægt 

og fællesskaber med eget 

liv 

- Eleven har viden om 

fællesskaber før og nu  

- Eleven kan beskrive 

ændringer i livsgrundlag og 

produktion 

- Eleven har viden om 

livsgrundlag og produktion 

før og nu  

- Eleven kan forklare, 

hvorledes de og andre er 

historieskabte og skaber 

historie 

- Eleven har viden om 

personer og hændelser, der 

tillægges betydning i 

historien 

- Eleven kan placere 

elementer fra historien 

tidsmæssigt i forhold til 

hinanden 

- Eleven kan opnå viden om 

historie gennem brug af 

historiske scenarier 

Historie 4 

 

https://www.dr.dk/sk

ole/historie/mellemtri

n/kejser-augustus 

 

Asterix – sejren over 

Cæsar (Uddrag) 

https://www.dr.dk/skole/historie/mellemtrin/kejser-augustus
https://www.dr.dk/skole/historie/mellemtrin/kejser-augustus
https://www.dr.dk/skole/historie/mellemtrin/kejser-augustus


Emne 2: 

Uge 6 

Jellingstenen og 

vikingetiden 

Underemner: 

- Harald Blåtand 

- Grupper i 

samfundet 

- Vikingernes 

opførsel og 

udseende 

- Eleven kan beskrive 

ændringer i magtforhold og 

samfundsstrukturer over 

tid 

- Eleven har viden om 

magtforhold og 

samfundsstrukturer før og 

nu 

- Eleven kan bruge 

kanonpunkter til at skabe 

historisk overblik og 

sammenhængsforståelse 

- Eleven har viden om 

kanonpunkter 

- Eleven kan bruge digitale 

medier og andre 

udtryksformer som kilder 

til at beskrive fortiden 

- Eleven har viden om enkle 

kildekritiske begreber 

- Eleven kan bruge digitale 

medier og andre 

udtryksformer som kilder 

til at beskrive fortiden 

- Eleven har viden om enkle 

kildekritiske begreber 

- Eleven kan forklare, 

hvorledes de og andre er 

historieskabte og skaber 

historie 

- Eleven har viden om 

personer og hændelser, der 

tillægges betydning 

Historie 4 

 

Historien om 

Danmark 

 

https://natmus.dk/hi

storisk-

viden/danmark/oldti

d-indtil-aar-

1050/vikingetiden-

800-1050/ 

 

Besøge Kongernes 

Jelling 

 

Emne 3: 

Uge 19  

Absalon og hans tid 

Underemner: 

- Samfundsgruppers 

magt og opdeling  

- Forholdet mellem 

konge og kirke  

- Kong Valdemar 

 

 

- Eleven kan beskrive 

ændringer i magtforhold og 

samfundsstrukturer over 

tid  

- Eleven har viden om 

magtforhold og 

samfundsstrukturer før og 

nu  

- Eleven kan bruge 

kanonpunkter til at skabe 

historisk overblik og 

sammenhængsforståelse  

Historie 4 

 

Historien om 

Danmark  

 

https://www.dr.dk/sk

ole/historie/mellemtri

n/absalon 

 

 

https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-800-1050/
https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-800-1050/
https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-800-1050/
https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-800-1050/
https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-800-1050/
https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-800-1050/
https://www.dr.dk/skole/historie/mellemtrin/absalon
https://www.dr.dk/skole/historie/mellemtrin/absalon
https://www.dr.dk/skole/historie/mellemtrin/absalon


 - Eleven har viden om 

kanonpunkter 

- Eleven kan skelne mellem 

typer af historiske 

fortællinger  

- Eleven har viden om 

særtræk ved historiske 

fortællinger 

- Eleven kan forklare, 

hvorledes de og andre er 

historieskabte og skaber 

historie  

- Eleven har viden om 

personer og hændelser, der 

tillægges betydning i 

historien 

 

 

 

 

Ret til ændringer forbeholdes  

Marianne Petersen 

 

 

 

 


