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Kære forældre i 3. klasse

Velkommen til  
FinD – inD i HiStoRien 
3. klaSSe
Jeres barn er nu begyndt i 3. klasse. Et af de nye fag på skemaet er HISTORIE.

Vi er uden tvivl enige om, at historisk viden på mange måder er nødvendig, hvis 

vi skal kunne orientere os i tilværelsen. Eller sagt på en anden måde: Et menneske 

uden historisk viden er som et menneske uden hukommelse.

Problemet er bare, at enigheden let hører op, når vi i praksis skal diskutere, hvad det 

så er for en historisk viden, der er så vigtig. Vi kan jo ikke nå det hele. Hvad skal der 

lægges vægt på? Er det Danmarks historie, verdenshistorie, ældre historie eller mo-

derne historie? Spørgsmålene hober sig op, og svarene afhænger på mange måder af, 

hvem man spørger.

Find – Ind i Historien er vores bud på, hvordan man kan omsætte fagets brede be-

skrivelser til spændende, overraskende, interessant – og lærerig historieundervisning.

Børnene skal møde historiens mennesker og begivenheder i øjenhøjde og opfordres 

til at undre sig over, hvordan mennesker har levet før, og hvorfor tilværelsen har 

ændret sig helt frem til deres egen tid.

 Det historiske stof er den ene side af undervisningen, men lige så vigtigt er det, at 

børnene »lærer at lære historie«. De skal have nogle grundlæggende kundskaber om, 

hvad tid og forandring er for nogle størrelser. De skal lære ord og begreber, som de 

ikke umiddelbart kender fra deres egen tilværelse. De skal lære metoder og færdig-

heder, så de efterhånden forstår, hvordan man kan finde oplysninger om gamle dage 

og øver sig i at bruge denne viden i deres dagligdag.
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i kan spille en rolle

For børnene er »gamle dage« umiddelbart spændende. I Find – Ind i Historien opfor-

drer vi jer til at gribe chancen og kaste jer ud i historiske projekter både hjemme, og 

når I tager på ture.

 

Vi har givet nogle ideer til aktiviteter på de sider i historiebogen, som vi kalder »Gå 

selv i gang – hjemme!«. Men der er masser af andre muligheder – kun fantasien sæt-

ter grænser. Stil spørgsmål om »hvordan, hvorfor, hvorledes« til mange af de ting, I 

laver sammen. Og hjælp børnene med at finde nogle af svarene i bøger, på nettet el-

ler ude i virkeligheden. 

 Brug selv den mindste anledning til at forundre jer sammen over, hvorfor verden 

ser ud som den gør og om, hvordan den så ud før. Læs op for dem, lav film og bil-

leder, lav spil, lav opgaver, lav mad ud fra gamle opskrifter, lav dragter, digt historier, 

gå på museer, gå på opdagelse i lokalområdet, lad dem få ting med i skole osv.

Skolen tager sig af historieundervisningen, men I vil opdage, at I på en sjov måde 

kan være med til at fange børnenes opmærksomhed og udfordre den fantasi, de hel-

digvis alle har masser af.

 Gå bare i gang – hjemme og husk, at »kedelig historie er dårlig historie!«

God fornøjelse!

Claus Buttenschøn og Olaf Ries 


