
 
        Årsplan for historie 6./7. klasse Kassebølle Friskole 2019-2020 
 
Til undervisningen i historie bruger vi Historielab, Clio og bogsystemet Gyldendal Historie.  
 
Denne årsplan er overordnet og kun vejledende, og der kan forekomme ændringer. 
Undervisningen vil stå mål til Fælles Mål. Se disse og læs om vejledningen om prøven i 
faget historie: https://www.emu.dk/grundskole/historie 
 
Eleverne har ønsket at vi diskutere politik og aktuelle emner i histoire, så de sidste 30 
minutter ser vi Ultra Nyheder og lærer at debattere og forholde sig.  
 
  Periode.                       Emne.                          Materiale.                      Mål. 

August - september Kildekritik https://www.sa.dk/d
a/undervisningstilbu
d/ungdomsuddannel
serne/kildekritiske-v
aerktoejer/ 

Hvad er kildekritik? 
Fremlæg kort om 2 
kilder med 
arbejdsark til 
kildekritk.  

September  Myten om 
Dannebrog 

http://historiedysten.
dk/ 

Jeg har viden om de 
forskellige 
Dannebrogsmyter 
og flagets betydning 
for danskerne.  
 
Jeg kan gengive et 
historisk emne med 
et produkt. 

oktober - november Afprøve 
projektopgaven før 
efterårsferien. 
 
Klima 
 
 

https://videnskab.dk/
naturvidenskab/800
000-aars-klimaforan
dringer-fortalt-paa-3-
minutter 
 
Flere kilder følger. 
https://portals.clio.m
e/dk/historie/3-6/em
ner/historiske-temae
r/historiekanon/ener
gikrisen-1973/ 
 
https://www.experim
entarium.dk/energi/c
limate-minds-energi
ens-danmarkshistori
e-2-fra-industri-til-nu
tid/ 
 

Jeg kan give en 
historisk oversigt og 
forklaring på 
klimaforandringer: 
 
Jeg kan selv finde 
viden om, hvorfor og 
hvordan man 
udviklede på energi. 
 
Jeg har viden om 
energikrisen og 
dens betydning for 
Danmark.  
 
Jeg kan finde 5 
udvalgte kilder, 
grafer og billeder fra 
1970´erne og 
anvende kildekritk. 
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https://videnskab.dk/
kultur-samfund/sex-i
kke-miljoe-var-i-foku
s-i-70ernes-energisp
arekampagner 
Basic facts: 
https://faktalink.dk/tit
elliste/klimaforandrin
ger 
https://www.danske
nergi.dk/nyheder/fe
m-trends-mod-2040 

  

November - 
december 

 Den Kolde Krig Clio og kopier fra 
“Hit med Historien” 
s.121- 143. 
http://www.syntetiskt
ale.dk/pdf/hit_med_
historien8.pdf 

Delvis repetition 
sidste års pensum.  
 
Jeg kan give 
forklaringer på, 
hvorfor den kolde 
krig startede og 
hvorfor Danmark 
valgte NATO? 
 
Jeg kan forklare, 
hvilke konsekvenser 
den kolde krig fik for 
kriser og konflikter.  
 
Jeg kan give 
forklaringer på, 
hvorfor den kolde 
krig sluttede.  
 
Jeg kan analysere 
eksempler på 
historiebrug under 
den kolde krig.  

 Januar - marts Genforeningen 
De slesvigske krige 
- filmen 1864. 
Demokratiseringen. 

https://historielab.dk/
deltag-historielabs-g
enforeningsmarkerin
g-gaar-graensen/ 
 
https://historielab.dk/
til-undervisningen/fil
m-og-medier/den-so
enderjyske-historiek
anon-ekstra/ 

 Jeg har viden og 
kan forklare om 
demokratiseringen, 
de slesvigske krige 
og afstemningen 
1920. 
 
Jeg kan skrive en 
problemstilling, finde 
5 kilder og anvende 
kildekritik og 
fremstille et produkt. 
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I maj uge 20 
deltager skolen i 
fejringen af 100 års 
jubilæet for 
Genforeningen. 

marts - maj Rigsfællesskabet https://www.dr.dk/un
dervisning/dansk/rig
sfaellesskabets-hist
orie 
Udsendelser og 
arbejdsopgaver. 

Jeg har viden om 
rigsfællesskabet, 
baggrund med 
perspektivering til i 
dag. Politik i dag på 
Færøerne og hvilket 
forhold de 
forskellige partier 
har til 
rigsfællesskabet?  
 
I juni 2020 besøger 
vi Færøerne. 

maj - juni Afprøve prøven i 
historie med 
fremlæggelser. 

Eleverne trækker en 
af de 4 overordnede 
historiske emner.  
 
I 3 mands grupper 
forberedes delemnet 
på 6 lektioner. 

Eleverne arbejder 
med at søge 
informationer, kilder 
og produkt.  
 
Stil 10 gode 
tillægsspørgsmål til 
dit delemne. 
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