
Årsplan – Historie 0. & 1. Klasse 

I Historieundervisningen vil der tages udgangspunkt i danmarkshistorien. Eleverne skal få en forståelse for 

den danske historie og kronologien i den. Hvilke vigtige begiveheder er der sket i Danmark og hvilke vigtige 

personer er det godt at have kendskab til?  

Der er en lektion til rådighed hver uge. Undervisningen vil tage udgangspunkt i Sigurd Barretts bog om 

danmarkshistorie. Der er udarbejdet så videoklip, der høre til Sigurds danmarkshistorie, som vil supplere 

undervisningen. Eleverne vil få et overblik i form at en tidslinje, og gode illustrationer gennem de små 

videoklip. Ydermere er der spil der passer til undervisningen, som eleverne også vil få mulighed for at 

afprøve. Der er forbehold for ændring i årsplanen i løbet af året.  

 

Uge  Forløb/Undervisningen                            Materialer 

Uge 33-37 Opstart på Sigurd fortæller Danmarkshistorie.  

Kap-1-6.  

https://www.youtube.com/watch?v=VojJTfZZZNE  

Sigurd fortæller 

danmarkshistori

e. 

Uge 38-41 Forløb om vikinger og den første konge i DK 

Kap. 7-10 

Et forløb om hvordan man boede i vikingetiden. Hvad spiste man, hvordan 

så tøjet ud, hvordan så bosteder ud. 

http://www.dr.dk/skole/historie/elevopgaver-vikinger  

Kort fortælling om Nordisk mytologi. Her troede man på de nordiske guder.  

Sigurd fortæller 

danmarkshistori

e. 

DR-program 

Uge 42 

EFTERÅR

SFERIE 

  

Uge 43-47 Kap. 11-15. Historier om den første kvindelige regent.  

 

 

http://www.sigurdsdanmarkshistorie.dk/wp-

content/uploads/2016/11/SigurdsDanmarkshistorieVejledning.pdf  

Sigurd fortæller 

danmarkshistori

e. 

Spil 

Uge 48-51 Kap. 16-20 

Christian d. 4.  

Vi ser på kort over alt det han har bygget i København 

 

http://www.sigurdsdanmarkshistorie.dk/wp-

content/uploads/2016/11/SigurdsDanmarkshistorieVejledning.pdf  

Sigurd fortæller 

danmarkshistori

e. 

Spil  

Uge 52 

JULEFERI

E 

  

Uge 1-4 Kap.21-23 

Gøngehøvdingen 

Hvordan Danmark   

https://www.youtube.com/watch?v=95gLenGwTtM  

Sigurd fortæller 

danmarkshistori

e. 

Klip med Sigurd 

om 

gøngehøvdingen 

 



Uge 5-7 Kap. 24-26 

Guldalderen 

Tilhørende spil fra Sigurd fortæller danmarkshistorie.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5p9RQA-pAkU  

Sigurd fortæller 

danmarkshistori

e. 

Klip om 

guldalderen.  

Uge 8 

VINTERF

ERIE 

  

Uge 9-12 Kap. 27-30 

Ellehammer flyver – til besættelsen.  

https://www.youtube.com/watch?v=urFvbiFwiUg  

 

Sigurd fortæller 

danmarkshistori

e. 

 

Uge 13 

PÅSKEFE

RIE 

  

Uge 14-18 Kap. 31-34 

Besættelsen og frem mod de glade 60’ere 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qbn8c68mgx8  

Sigurd fortæller 

danmarkshistori

e. 

 

Uge 19-22 Kap. 35-38 

Spar på energien helt til nætværkstiden. 

Spil fra Sigurds danmarkshistorie 

https://www.youtube.com/watch?v=mphOgS9EP3g  

Sigurd fortæller 

danmarkshistori

e. 

 

Uge 23-26 Kap. 39-40 

Ny tid/Vores tid og fremtiden.  

 

Sigurd fortæller 

danmarkshistori

e. 

 

 

 

 

 


