Årsplan for historie i 5. klasse 2021/2022
Fagets formål:
I de forenklede fællesmål for faget arbejder man med 3 hoved kompetencer

Kronologi og sammenhæng
Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder

Kildearbejde
Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for
fortolkninger af fortiden

Historiebrug
Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum
Disse 3 kompetencer vil være det centrale i undervisningen og vi vil løbende fremhæve hvornår disse
er i spil. Derudover arbejdes der med historiekanonen.
På Uhre friskole er det blevet besluttet at dele emnerne i historie Kanonen op kronologisk på de enkle
klassetrin. I 6. klasse skal der arbejdes med:
- Kalmarunionen
- Christoffer Columbus
- Reformationen
Der vil veksles mellem klasseundervisning, miniprojekter, gruppearbejde og individuelle opgaver.
Diskussioner og debatter om hændelser og betydningen for vores nutid vægtes højt, ligeledes vil
aktuelle emner der har rødder i fortiden drages ind i undervisningen i det omfang det vil være muligt.
Vi vil løbende arbejde med kildekritik og snakke om hvordan man vurdere kildens værdi.

Emne
Kalmarunionen

Christoffer Columbus

Reformationen

Med ret til ændring…

Michael Petersen

Beskrivelse
Kalmarunionen var
kongefællesskab
med Norge og
Sverige. Elever skal
stifte bekendtskab
med fællesskabet
og hvilken
betydning det
efterfølgende har
haft for de tre
lande.
Alle har hørt om
Colombus. Eleverne
skal stifte nærmere
bekendtskab med
den berømte
opdagelsesrejsende
og hans eftermæle.

Martin Luther og
reformationen har
sat nogle markante
præg på
danmarkshistorien.
I arbejdet med
emnet vil
forskellene mellem
de tro trosretninger
blive skitseret
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Mål
Eleven har viden om
særtræk ved fortalt
historie
Eleven kan forklare
historiske fortællingers
sammenhæng med
fortidsfortolkninger og
nutidsforståelser
Eleven har viden om
væsentlige træk ved
historiske perioder
Eleven har viden om
konsekvenser af samspil
mellem dansk historie
og omverden
Eleven kan bruge
kanonpunkter til at
skabe historisk overblik
og
sammenhængsforståelse
Eleven har viden om
kanonpunkter

Evaluering

Eleverne
skal
fremstille
kort over
Columbus’
rejser.

Eleverne
skal skrive
afladsbreve.

