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I Tjek på historien kan du læse om vigtige personer. 
Både danskere og folk fra andre lande. Du læser om 
deres liv, tid og handlinger, og du får svar på, hvordan 
de var med til at forandre verden.

Denne bog handler om søhelten Tordenskiold. Han 
blev født i Trondheim i Norge i 1690. Dengang var 
Norge en del af Danmark. Han tog derfor sin uddan-
nelse som søofficer i Danmark og vandt efterfølgende 
nogle store søslag for Danmark i krigen mod Sverige. 
Men inden da havde han været på andre eventyr, bl.a. 
ombord på et slaveskib, der sejlede til Dansk Vestin-
dien, og besøgt den danske koloni Trankebar i Indien.

Tordenskiold døde allerede som 30 årig i en duel. Han 
er siden blevet hyldet som Danmarks største søhelt.

Bøgerne i Tjek på historien kan bruges til historie 
i 3.-5. klasse, men de er også oplagte at bruge til 
emnearbejde, faglig læsning eller som gode læse-
oplevelser.
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Lærervejledning - Tjek på historien

Tjek på historien – en historieserie med mange muligheder.

Fællestræk om serien
Tjek på historie-serien er en række fagbøger med og om historiske emner. Serien tager de mindre 
elever med til vigtige centrale historiske begivenheder - danske som internationale. Her vil de møde 
både personer og begivenheder, som har været med til at præge vores historiske udvikling. 

Bøgerne tager udgangspunkt i en historisk person, og vedkommendes biografi fortælles, men bøgerne 
sætter i lige høj grad personen ind i den historiske kontekst og fortæller om den tid, vedkommende 
levede i. Det vil sige, at der også er fokus på samtiden og konsekvenserne af personens handlinger.

Seriens titler tager udgangspunkt i historiekanonen, og titlerne matcher kanonen. Samtidig er de fleste 
af temaerne udvalgt, så de passer til Fælles Mål for Historie, dvs. trinmålene efter 4.  og 6. klasse.

Serie henvender sig primært til elever i 3.- 5. klasse. 

Det gennemarbejdede sprog gør bøgerne meget velegnede til faglige læsekurser, frilæsning og tvær-
faglige emnearbejder. 

På de 32 sider får eleverne spændende, letforståelig og faglig viden om et emne, en periode eller en 
historisk personlighed.

Teksterne er illustreret med mange fotos og tegninger, der gør bøgerne både attraktive og motiverende 
for eleverne. Sproget er levende og billedrigt, hvilket er medvirkende til at gøre bøgerne indbydende 
og læsevenlige.

Alle bøger i serien er skrevet af danske forfattere med både indsigt i historien og med god føling med 
målgruppen.

Alle bøger har en indholdsfortegnelse og et stikordsregister.
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Tordenskiold - Tjek på Historien

Opgaver til bogen “Tordenskiold” i serien: Tjek på historien
• Du skal have blyant og papir (kladdehæfte) klar, når du skal lave opgaverne. Eller du kan 

bruge en computer.
• Nogle af opgaverne kan I snakke om i grupper eller i klassen. Det er især dem, der hedder ”Nu 

er du klar til at arbejde mere med bogen”.

Har du forstået bogen om Tordenskiold?
• Hvem har skrevet bogen? På hvilke sider i bogen står der Indhold og Stikord?
• Hvornår og hvor blev Peter Wessel født, og hvordan blev han til Tordenskiold?
• Hvad var trekantshandelen, og hvad er en koloni?
• Hvorfor var Danmark i krig?
• Hvorfor og hvornår kom Tordenkiold på tændstikæskerne?

Nu er du klar til at arbejde mere med bogen.
• Kig på bogens fotos og tegninger. Hvilket foto kan du bedst lide? Hvilken tegning kan du bedst 

lide? Du skal skrive eller sige hvorfor.
• I bogen læser du om skibe, fx slaveskib, fregat, kaperskib, handelsskib. Hvordan så skibe i 

1700-tallet ud? Hvordan fungerede de? Søg på internettet, fx på historielab.dk, hvor du skriver 
“Slaveskibet Fredensborg” i søgefeltet. På youtube.dk: “Søslag med Tordenskjold i Københavns 
2017” kan du se, hvordan det ser ud, når et skib fyrer kanoner af.  Find ud af mere selv. Lav en 
power point præsentation. 

• Læs side 19 i bogen igen. Hvad betyder et våbenskjolds symboler? Kender vi nogle våben-
skjold i dag? Find ud af mere, fx på internettet. På siden historielab.dk kan du læse om Torden-
skiolds våbenskjold ved at skrive: “Krigens mest berømte mand” i søgefeltet. Lav en plakat om 
våbenskjold.

• På side 19 i bogen ser I Kongens brev. Læs brevet på historielab.dk, hvor du skriver “Krigens 
mest berømte mand” i søgefeltet. Lav et lille rollespil, hvor I forestiller jer, at Kongen hører om 
bedrifterne og beslutter sig for at adle Peter Wessel og give ham en ny titel og et våbenskjold. 

• Læs side 22-25 igen. Find ud af mere på internettet, fx på tordenskjold.nu, hvor du klikker på 
“Dynekilen” og læser mere om slaget. Der kan du også se et lille klip fra filmen om Torden-
skjold, hvor han fortæller om slaget. Prøv at finde Dynekilen fjord på et kort. Forstør det op og 
tegn slaget, som du forestiller dig det.

• Læs side 31 i bogen igen. Find ud af mere om helte-historierne på internettet, fx på histori-
elab.dk, hvor du søger på “Tordenskiolds største bedrifter” og “Historier om Tordenskiold”. 
Var de sande? Lav en power-point præsentation om, hvordan Tordenskiold blev hyldet som en 
helt mange år efter sin død.

• Se bogens forside og læs bogens bagside-tekst igen. Passer fotos og tekst til det, du har læst i 
bogen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Skulle der have været noget andet på forsiden? Skulle der have 
stået noget andet på bagsiden? 


