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Skrevet af: Jacob Nøhr Schubart
Illustration: 

Historiske begivenheder, tidsperioder og kronologi
Danmarkshistorie, verdenshistorie

HISTORIESTAFET

Klasse: Fra 3. klasse  
Fag: Historie
Lokalitet: Skolegård, græsplæne, gymnastiksal, park, skov
Du skal bruge: Sedler med historiske begivenheder inden

for det historiske fokus, der er valgt.

Tid: 30 min.

Serien af udeskolekort er målrettet lærere, pædagoger og formidlere, der arbejder med udeskole. 
Udeskolekortene indeholder forslag til kortere faglige udeskoleaktiviteter med fokus på læring i bevægelse.
Aktiviteterne er generelle strukturer, der kan tilpasses og indgå i længere udeskoleforløb.   

Skrevet af: Jacob Nøhr Schubart
Illustration: Jørgen Stamp

at arbejde med kronologien i en roman, en film, et
teaterstykke, en historisk tidsperiode
at øve matematiske tabeller, det periodiske system,
størrelse på byer/lande, alfabetet, ord med stavelser
en leg med almindelige spillekort, der skal samles fra es
til konge i hver farve

AKTIVITET 
I fagligt stafetløb skal eleverne i mindre hold samle en
række faglige kort i en bestemt hierarkisk rækkefølge. 

Det er en generel struktur, som kan bruges der, hvor du
kan lave et fagligt eller indholdsmæssigt hierarki, fx
kronologi, størst/mindst, flest/færrest, længst/kortest.

Her eksemplificeres 'fagligt stafetløb' med en historiestafet,
hvor eleverne skal sætte historiske begivenheder eller
tidsperioder i kronologisk rækkefølge.

Variation fagligt stafetløb   
Fagligt stafetløb kan fx bruges til:  

http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort
http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort


Der skal laves seks sæt kort med de samme historiske
begivenheder / tidsperioder.
De seks sæt kort skal være i forskellige farver, sådan at
grupperne har hvert deres sæt farvede kort.  
Kegler eller andet til at markere stafetbanen
Der kan arbejdes med begivenheder / tidsperioder i
verdenshistorien eller folkeskolens historiekanon, fx
solvognen, Jellingstenen, Christian 4., Statskuppet 1660,
Stavnsbåndets ophævelse, Københavns bombardement,
Grundloven 1849, Stormen på Dybbøl 1864. 

FORBEREDELSE

identificere antal rigtigt og forkert placeret historiekort
skrive logbog og fx identificere, hvad de ved, ikke ved og
gerne vil vide mere om
udvælge en historisk periode eller begivenhed, som de
arbejder videre med
lave en præsentation, et produkt, en historisk tidslinje 
kan evaluere deres samarbejde
kan evaluere deres faglige viden. De kan tage
udgangspunkt i tre spørgsmål inden for synlig læring: 

INDE - UDE - INDE
INDE (forforståelse) 
I klasselokalet kan eleverne arbejde med begivenheder i en
historisk tidsperiode eller laver en tidslinje for begivenheder i
fx Danmarkshistorien eller verdenshistorien.

UDE (anvende / gøre)
Eleverne løber historiestafet, hvor de anvender deres viden
om historiske begivenheder og tidsperioder. 

INDE (efterbearbejde)
Eleverne kan:  

      1. Hvad er målet? 
      2. Hvor er jeg/vi nu i forhold til målet?       
      3. Hvad er næste skridt for at nå målet?

SÅDAN GØR DU
Del klassen i seks  grupper. Udlevér et sæt kort med

historiske begivenheder / tidsperioder til hver gruppe. Hvert

sæt kort i deres egen farve. 

Grupperne arbejder med at lægge kortene med historiske

begivenheder i rækkefølge på en tidslinje fra fortid til nutid.

Når grupperne mener at de er færdige, får de en facitliste

udleveret og tjekker derefter om deres tidslinje stemmer

med den korrekte tidslinje.

 

Bland de seks kortsæt sammen og fordel dem under seks

kegler. Hvert hold skal nu samle historiekort i den rigtige

kronologiske rækkefølge i deres farve. 

På et aftalt signal løber en elev fra hvert hold frem til en kegle

og prøver at finde kortet med den tidligste historiske

begivenhed. Hvis kortet ikke ligger under keglen, må eleven

løbe tilbage og sende næste elev ud at lede efter kortet

under en af de andre kegler. Når kortet med den tidligste

begivenhed er fundet, skal holdet finde kortet med den

næste begivenhed i kronologisk rækkefølge. Det hold der

først får samlet alle kort i den rigtige kronologiske rækkefølge

har vundet. 

kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold
til hinanden
har viden om relativ kronologi
kan placere historiske perioder i absolut kronologisk
sammenhæng
har viden om historiske perioders tidsmæssige placering

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Der kan arbejdes med nedenstående mål inden for historie-
fagets kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng. 
Eleverne: 
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Serien af udeskolekort er målrettet lærere, pædagoger og formidlere, der arbejder med udeskole. 
Udeskolekortene indeholder forslag til kortere faglige udeskoleaktiviteter med fokus på læring i bevægelse.
Aktiviteterne er generelle strukturer, der kan tilpasses og indgå i længere udeskoleforløb.   


