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Lærerark til ”Kuk i kronologien”  
 

”Kuk i kronologien” er tænkt som en anderledes bevægelsesaktivitet i historietimerne. Øvelsen er 

tiltænkt 4.-5. klasse. Udgangspunktet er kompetenceområdet ”Kronologi og sammenhængsforståelse”, 

og det er elevernes opgave – i fællesskab – at få placeret sig i den korrekte kronologiske rækkefølge.    

 

Eleverne har formentlig – i hvert fald hvis læreren har 

brugt Historiefidusen – et kendskab til de fleste de 15 

kort-par. Afhængig af klasses størrelse kan nogle af 

parrene undlades.  

 

Aktiviteten kan foregå udendørs. Skolegården er et godt 

sted. Læreren kan med fordel lave en lang kridtstreg 

inden aktivitetens start. Et godt råd er, at man på 

kridtstregen har tydeliggjort år 0. På den måde kan 

eleverne forholde sig til, om deres placering er f.Kr. eller 

efter.   

 

Eleverne får udleveret et kort (enten med tekst eller 

billede). I første omgang skal ens makker findes. 

Herefter skal eleverne i fællesskab placere sig på 

kridtstregen i den korrekte kronologiske rækkefølge.  

 

Når eleverne mener, de har placeret sig i den rigtige 

rækkefølge, kan parrene forklare ”hvem de er”. Ellers 

kan læreren præsentere de resterende par-kort. 

Eleverne kan nu forsøge at placere disse imellem sig. 

Ellers kan læreren spørge om andre elementer fra historien, og hvordan disse skal placeres.    

 

Skulle der være overskydende tid, kan hvert makkerpar lave deres egne kort-par. Dette kan fx være 

med de historiske personer, de finder mest interessante. Herefter kunne aktiviteten gentages med hele 

klassen, men nu med elevernes egne kort.   

 

Billedeoversigt 

 

Billederne til ”Kuk i kronologien” kommer fra:  

 

Pilespidsen    Med tilladelse fra Lasse Rosendahl 

Ertebølle     Anskuelsestavle af T. Sillassen (1925) – hentet her  

Korn (Hvede)  Bruno /Germany fra Pixabay   

Skarpsalling-karret  Lennart Larsen, Nationalmuseet - Wikimedia Commons  

Solvognen   Malene Thyssen - Wikimedia Commons  

Bæltepladen fra Langstrup  Lennart Larsen, Nationalmuseet - Wikimedia Commons  

Egtvedpigen   Egtvedpigen: FinnWikiNo Commons Wikimedia   

Tutankhamon  Guru Barker fra Pixabay  

Romulus og Remus   Djedj fra Pixabay   

Keldbyspanden  Kim Bach, Wikipedia Commons  

Grauballemanden  Malene Thyssen - Wikimedia Commons   

Kejser Augustus   Till Niermann Commons Wikipedia  

Ruinerne på Lindisfarne  Yorkshireman fra Pixabay  

Jellingstenen    Commons Wikimedia 

Åby-Krucifikset   Commons Wikimedia  

Kronologisk overblik over de 15 kort-par 

 

1  Pilespidsen  Jægerstenalderen 

2 Ertebølle  

3 Korn Bondestenalderen 

4 Skarpsalling-

karret 

5 Solvognen Bronzealderen 

6 Bæltepladen fra 

Langstrup  

7 Egtvedpigen 

8 Tutankhamon  

9 Romulus og 

Remus  

10 Keldbyspanden Jernalderen 

11 Grauballemanden 

12 Kejser Augustus  

13 Lindisfarne Vikingetiden 

14 Jellingstenen  

15 Åby-Krucifikset  Middelalderen 
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