
 

 Årsplan i historie 6. klasse 2022/2023  
 
 
 

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: 

- Christian d. 4 
- Den Westfalske fred 

- Statskuppet 

 

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 Beskrivelse Mål Evaluering 

Christian d 4. De fleste kender 
Christian d. 4 for alle 
hans fantastiske 
byggerier. hvilken 
betydning Havde 
disse og han for 
samtiden og 
fremtiden? 

• 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  

Udstilling med 
Christian d. 4´s 
bedrifter.  
 

Den Westfalske fred  
 

Freden efter 
trediveårskrigen har 
været eksemplarisk 
for mange 
efterfølgende 
fredsforhandlinger.  
Hvilken betydning 
havde freden på 
magtfordelingen i 
Europa?  

Sammenligning 
med nutidige 
fredsforhandlinger 
og alliancer 

Statskuppet 
 

Hvilke faktorer 
gjorde at Danmark i 
1660 blev til et 
enevælde? Hvordan 
var det at leve under 
enevældet, og hvad 
gjorde at enevældet 
blev ophævet i 
1849?  
 

Biografi af 
markante personer 
i Danmark  
 

 

Med ret til ændring…       

 

Michael Petersen 


