
Årsplan historie 2.-3. klasse 2021-2022 m. HW 1 lektion per uge + 

blokdage 

August/september: Opstart, brainstorms, hvorfor historie? Kildearbejde.  

Det gamle Egypten. Materialer: Særtryk Historie 3 forlaget Gyldendal. 

Samt:  
De små fagbøger 

Det gamle Egypten &  

De små fagbøger 

Tutankhamon 

af Hanne Guldberg Mikkelsen 

 

af Inger Byrjalsen 

 

Oktober: Københavns store brand i 1795. Digt en Brandhistorie. Materiale 

fra Trygfonden. Vi lærer om København. (Kunne da være fedt med en tur 

til København!): Kend dit land 

København 

af Kim Boye Holt 

 
Indholdsbeskrivelse: 
Bogen beskriver Københavns historie, seværdigheder og særlige kendetegn. 
 

De små fagbøger 

København 

af Troels Gollander 

 
Indholdsbeskrivelse: 
København er Danmarks største by og hovedstad. I denne bog kan du du læse om Københavns fortid, 
nutid og fremtid. Der er også ideer til, hvad du skal se, hvis du besøger byen. 

 

November: Sigurd Barrett fortæller om de nordiske Guder/Tværfaglig 

måned med Kristendom i 2.-3. kl.  
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(Til religion er der bestilt: De små fagbøger 

Nordiske guder 

af Knud Erik Larsen) 

 

December: Tværfagligt med Religion. Englens historie:  
Det lille fagbibliotek 

Engle alle steder 

af Kirsten Hansen 

 
Indholdsbeskrivelse: 
Bogen beskriver forskellige engle og deres tilblivelse, orden, udseende og funktioner. Der er eksempler 
på engle i Bibelen og i kirken. 
 

http://pastoralcentret.dk/et-undervisningsforloeb-om-engle-ikke-kun-

engleboern/# (kreative idéer) 

 

Januar/Februar: Magnus og Marie rejser til Amerika. Materiale fra blandt 

andet skoletjenesten Museum Mors.  

Februar 

Marts/April: De græske guder & Det gamle Grækenland. Materialer 

blandt andet Sigurd Barett & bogen Grækernes liv fra forlaget Brimar.  

Samt 3 græske sagn læres:  
Dingo. Blå 

Argos med de 100 øjne 

tre græske sagn 

af Knud Hermansen 

 
Indeholder: 

 Historien om Persefone 
 Den lille skrappe Hermes 
 Argos med de 100 øjne 
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 De små fagbøger 

Det gamle Grækenland 

 af Knud Erik Larsen 

  

Indholdsbeskrivelse: 

Om livet i det gamle Grækenland, om den græske gudeverden og om de olympiske lege. 

Desuden fortælles om styreform, krige og andre historiske begivenheder. 

 

 

Maj/Juni: Bronzealderen: Uddrag fra Historie 3, forlaget Gyldendal. Vi 

besøger Bronzealderhøjen i Ljørslev. Materialer er også bestilt:  
De små fagbøger 

Bronzealderen 

af Inger Byrjalsen 

 
Indholdsbeskrivelse: 
Udgravningen og fundet af Egtvedpigen danner udgangspunkt for en beskrivelse af livet i en 
bronzealderlandsby. Bl.a. om landbrug, jagt, påklædning, redskaber og smykker samt gudetro og 
begravelsesritualer. 

Samt materialet: 

Alle tiders bronzealder 

 
Indholdsbeskrivelse: 
Danmarks bronzealder i tekst og billeder. Fag- og skønlitterære afsnit. Der fortælles om Danmarks 
klima, bebyggelse og færdsel til vands og til lands. Mange fund beskrives ligesom der fortælles om 
høvdinge og gravhøje. 
 

Samt skønlitterærbog:  
 

 

Fanget 

af Lars Holmgård Jørgensen 

 
Indholdsbeskrivelse: 
Leiko er blevet fanget og bortført fra sin familie. De ved ikke, om han er død eller levende. Leiko er 
blevet træl hos en bondefamilie. Her møder han trællen Tura og sammen planlægger de at flygte. For 
9-10-årige. 
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