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UGE FORLØB KOMPETENCEOMRÅDE
OG MÅL

PROBLEMSTILLINGER EVALUERING

32-34

+ 36 - 37

Livet under
besættelsen i
Danmark - 2.
Verdenskrig

Kronologi og sammenhæng

Kildearbejde

Historiebrug

Du kan:

· identificere brud og kontinuitet i
historien

· redegøre for samspil mellem
aspekter fra dansk og
omverdenens historie

· fortælle om livet under
besættelsestiden

· Hvordan var livet for danskerne
under besættelsen?

· Hvad vil det sige at være besat?

· Hvad er et beskyttelsesrum?

· Hvordan så det ud under 2.
verdenskrig med
fødevareforsyningerne?

· Hvordan kan man forklare
fagbegrebet `tendens´?

Fælles klassedialog.

Eleverne skal i
grupper fremstille en
radioavis, der skal
afspejle
nyhedsudsendelserne
under 2. Verdenskrig.

35 Faguge
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38 - 40 Krig, krig,
krig

· Historie -
Alinea

Kronologi og sammenhæng

Kildearbejde

Historiebrug

Du kan:

· redegøre for samspil mellem
aspekter fra dansk og omverdens
historie

· formulere enkle historiske
problemstillinger

· læse historiske kilder og udtrykke
sig mundtligt og skriftligt om deres
indhold og formål

· opstille historiske scenarier for at få
indsigt i samfundsforhold i fortiden

· Hvordan har Verdens krige formet
Verden, som vi kender den i
dag?

· Hvordan kan jeg formulere en
god problemstilling, der har fokus
på undre-spørgsmål om krig i
fortiden, spørgsmål, der ikke kan
besvares med ja/nej, spørgsmål,
hvor jeg ikke kender svaret på
forhånd?

· Hvordan kan jeg enten finde og
formidle - eller opdigte - en
historie om krig, hvor mine
klassekammerater skal vurdere
og historien er retfærdig eller ej,
samt sand eller falsk?

Fælles klassedialog.

Individuelt søge på
efter en kilde, der
formidler viden om en
given krig - eller selv
opdigte en tekst, der
beskriver en given
krig.

Parvis finde
undre-spørgsmål i
tekster.

41 Alternativ uge

42 EFTERÅRSFERIE
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43

+

45 - 47

Renæssance
n

Kronologi og sammenhæng

Historiebrug

Du kan:

· identificere brud og kontinuitet i
historien

· redegøre for samspil mellem
aspekter fra dansk og omverdens
historie

· redegøre for konsekvenser af
samspil mellem dansk historie og
omverden

· vurdere brugbarheden af historiske
spor, medier og andre
udtryksformer til at belyse
historiske problemstillinger

· inddele historien efter principper
for overblik

· Hvem var familien Medici, og
hvordan var de med til at skubbe
historien over i en ny tidsalder,
Renæssance?

· Hvordan ændrede vores viden
om universet sig fra
Middelalderen til Renæssancen?

· Hvordan gjorde videnskabsmænd
fra Danmark og Europa i
fællesskab store opdagelser om
universet?

· Hvorfor fik den danske
videnskabsmand, Tycho Brahe,
stor betydning for
verdenshistorien?

· Hvordan kan jeg arbejde med at
skabe et overblik over kongeriget
Danmarks geografi under
Renæssancen?

· Hvilken mad spiste man under
Renæssancen?

Fælles klassedialog.

Arbejde med at skrive
problemstilling.

Arbejde med at
fremstille en tidslinje.

Eleverne skal arbejde
både individuelt og
parvis.
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44 Faguge

48 - 50 Stormagter

· Historie -
Alinea

Kronologi og sammenhæng

Kildearbejde

Historiebrug

Du kan:

· bruge kildekritiske begreber i
arbejdet med historiske spor,
medier og andre udtryksformer

· redegøre for samspil mellem
aspekter fra dansk og omverdens
historie

· opstille historiske scenarier for at få
indsigt i samfundsforhold i fortiden

· Hvad er en stormagt?

· Hvor i verden oprettede Danmark
kolonier?

· Hvordan kan man sammenligne
Renæssancens stormagter med
nutidens?

Fælles klassedialog.

Fremstilling af et
kort/en planche, der
illustrerer datidens  -
og nutidens
stormagter.

51- 52 JULEFERIE
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1 - 3 Den
Westfalske
fred

· Historie -
Alinea

Kronologi og sammenhæng

Kildearbejde

Historiebrug

Du kan:

· Eleven kan bruge kanonpunkter
til at skabe historisk overblik og
sammenhængsforståelse

· identificere historiske
problemstillinger

· redegøre for konsekvenser af
samspil mellem dansk historie og
omverden

· konstruere historiske fortællinger

· Hvordan hænger Reformationen
sammen med 30-årskrigen?

· Hvilke forhold var medvirkende til,
at krigen brød ud i 1618?

· Hvorfor blev Danmark blandet ind
i 30-årskrigen, og hvordan gik
det?

· Hvordan var livet som lejesoldat
under 30-årskrigen?

Fælles klassedialog.

Fremstille et brev, der
er skrevet af en af
lejesoldaterne.

4 Faguge



ÅRSPLAN FOR HISTORIE – 6. KLASSE BS 2022-2023

5 - 6 Kongens
København

· Historie -
Alinea

Kildearbejde

Du kan:

· redegøre for samspil mellem
aspekter fra dansk og omverdens
historie

· placere historiske perioder i
absolut kronologisk sammenhæng

· identificere brud og kontinuitet i
historien

· læse historiske kilder og udtrykke
sig mundtligt og skriftligt om deres
indhold og formål

· Hvorfor blev netop lige
København Danmarks
hovedstad?

· Hvilke begivenheder fra
Københavns historie vil jeg
vurdere er af de vigtigste?

· Hvad er en beretning, og hvordan
kan jeg/man bruge en beretning
som kilde?

Fælles klassedialog.

Fremstille en tidslinje
med de vigtigste
historiske
begivenheder i
København.

7 VINTERFERIE
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8  - 11 Grevens
fejde

· Historie -
Alinea (5)

Kronologi og sammenhæng

Kildearbejde

Historiebrug

Du kan:

· redegøre for samspil mellem
aspekter fra dansk og omverdens
historie

· bruge kanonpunkter til at skabe
historisk overblik og
sammenhængsforståelse

· begrunde principper for inddeling
af historien

· opstille historiske scenarier for at få
indsigt i samfundsforhold i fortiden

· konstruere historiske fortællinger

· læse historiske kilder og udtrykke
sig mundtligt og skriftligt om deres
indhold og formål

· Hvorfor havde tyske købmænd
interesse i, hvem der blev konge
i Danmark?

· Hvordan hænger Reformationen
sammen med Grevens Fejde?

· Hvordan kan jeg udvælge fem
datoer og årstal samt begrunde,
hvorfor jeg har valgt netop disse
datoer/årstal?

· Hvordan kan man omskrive
begivenhederne til en
tegneserie?

·

Fælles klassedialog.

Fremstille tegneserie
om Grevens Fejde.
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9 Faguge

14 PÅSKEFERIE

12 Danskernes
historie -
demokrati

· Historie -
Alinea

Kronologi og sammenhæng

Kildearbejde

Historiebrug

Du kan:

· placere historiske perioder i
absolut kronologisk sammenhæng

· sætte begivenheders
forudsætninger, forløb og følger i
kronologisk sammenhæng

· Hvordan har magtudviklingen
formet sig gennem de sidste
1000 år?

· Hvad er en styreform?

· Hvilke forskellige styreformer
findes der?

Fælles klassedialog.
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· sætte begivenheders
forudsætninger, forløb og følger i
kronologisk sammenhæng

13 - 17 Al magt til
kongen

· Historie -
Alinea

Kildearbejde

Du kan:

· inddele historien efter principper for
overblik

· redegøre for konsekvenser af
samspil mellem dansk historie og
omverden

· opstille historiske scenarier for at få
indsigt i samfundsforhold i fortiden

· bruge kanonpunkter til at skabe
historisk overblik og
sammenhængsforståelse

· Hvilke konsekvenser fik krigene
mod Sverige for Danmark?

· Hvordan førte et stændermøde til
indførelse af enevælden i
Danmark?

· Hvorfor omtaler/opfatter man
indførelsen af enevælden i
Danmark i 1660 som et
statskup?

Fælles klassedialog.

Rollespil.

18 Alternativ
uge



ÅRSPLAN FOR HISTORIE – 6. KLASSE BS 2022-2023

19 - 21 Nordamerika

· Historie -
Alinea

Kronologi og sammenhæng

Kildearbejde

Historiebrug

Du kan:

· inddele historien efter principper for
overblik

· læse historiske kilder og udtrykke
sig mundtligt og skriftligt om deres
indhold og formål

· opstille historiske scenarier for at få
indsigt i samfundsforhold i fortiden

· analysere brug og funktion af fortalt
historie

· identificere historiske
problemstillinger

· Hvilke europæiske
opdagelsesrejsende gik i land i
Nordamerika?

· Hvordan var sejlturen mod
Nordamerika med skibet
Mayflower for en
opdagelsesrejsende?

· Hvorfor fejrer man
`Thanksgiving`, og hvorfor er det
en særlig helligdag for
amerikanerne i dag?

Fælles klassedialog.

Individuelt skrive en
erindring.
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22 - 24 Et land bliver
født

- Historie
- Alinea

Kronologi og sammenhæng

Kildearbejde

Historiebrug

Du kan:

· sætte begivenheders
forudsætninger, forløb
og følger i kronologisk
sammenhæng

· forklare, hvorfor
historisk udvikling i
perioder var præget af
kontinuitet og i andre af
brud

· udlede forklaringer på
historiske forhold og

· Hvad var Syvårskrigen, og
hvorfor brød den ud?

· Hvad ledte til Den Amerikanske
Uafhængighedskrig - heriblandt
Teselskabet i Boston?

· Hvad er baggrunden for - og
betydningen af denne -
Uafhængighedserklæringen i
USA?

Fælles klassedialog.

Fremstille
stop-motion-film om
dannelsen af USA.
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forløb ud fra historiske
scenarier

25 Alternativ uge

26 SOMMERFERIE

Planen er lavet med forbehold for ændringer. Planen tager primært udgangspunkt i materiale fra
Historiefaget-Clio samt Historie, Alinea..


