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Årsplan 5-6. klasse historie 

Skoleåret 2021 - 2022 

Lærer: Henrik Østerby  

Lærer: Charlotte Westergaard, efteråret 2021.  

 

Følgende årsplan er udarbejdet og planlagt med udgangspunkt i fælles mål for faget historie. Forløbet leder 

mod følgende overordnede kompetencemål:  

Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder. 

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

fortiden. 

Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum. 

 

Denne årsplan er udarbejdet ud fra undervisningsmaterialet tilknyttet til Sigurds Danmarkshistorie. I år vil 

vi bruge skolens nye udeareal i undervisningen, hvor størstedelen af læringen vil være praktisk orienteret. 

Undervisningen vil løbende blive suppleret med relevante film og tekster. I løbet af året vil eleverne arbejde 

selvstændig, i grupper og hele klassen sammen.  

Der kan forekomme ændringer undervejs i forløbet.  
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Tidspunkt 
 

Emne Læringsmål 

August 
 
 

Myter om historie Eleverne skal kunne fortælle, 
hvad der kendetegner en 
historisk myte. De skal også 
kunne forklare, hvordan myter 
om historien opstår. Samt 
kunne eksempler på historiske 
myter. 
 

September 
 
 

Middelalder Eleverne skal kunne læse en 
kilde og fortælle, hvad der står 
i den om Middelalderens 
samfund. De skal have viden 
om, hvordan livet var som 
bonde dengang. Derudover 
skal de kunne give eksempler 
på, hvorfra vi har vores viden 
om Middelalderen. 
 

Oktober 
 
 

Verden, Danmark og dig  Eleverne kan referere udvalgte 
kanonpunkter. De kan vurdere, 
hvorfor kanonpunkterne er 
vigtige at vide noget om.  
 

November 
 
 

Kalmarunionen Eleverne skal kunne fortælle 
om Danmarks forhold til 
omverden i Middelalderen. De 
skal kunne læse en kilde og 
anvende bestemte fagudtryk 
til at fortælle om dens formål. 
Samt kunne placere 
Kalmarunionen på en tidslinje. 
 

December 
 

Julen i 24 afsnit Eleverne skal kunne fortælle 
mere om julekalenderens 
historie og tv-julekalendere, 
der har Danmarks historie med 
i deres fortælling. Eleverne 
skal kunne diskutere, om det 
er en god eller dårlig måde at 
lære historie på. 
 

Januar 
 
 

Den kolde krig og murens fald Eleverne lærer om tiden efter 
2. verdenskrig og murens fald. 

Februar Den kolde krig og murens fald  
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Marts 
 
 

Det antikke Grækenland Eleverne lærer om det antikke 
Grækenland og opfindelsen af 
demokratiet. Eleverne stifter 
også bekendtskab med den 
græske mytologi.  

April 
 
 

Det antikke Grækenland   

Maj 
 
 

Københavns bombardement Eleverne lærer om 
Englandskrigen, Københavns 
bombardement og de danske 
søhelte i den forbindelse.  
 

Juni 
 
 

Biskop Absalon  
 

Eleverne lærer om Absalon og 
han tætte forbindelse til Kong 
Valdemar den Store og 
korstogene til Estland.  

 

Charlotte Westergaard 

August  2021 


