
Årsplan for Historie i Mellemklassen 2017/2018 

Emne/uge Indhold Mål Materialer Produkt 

På opdagelse 

 

33-40 

 Kende til forsk. 
Opdagelsesrejsende 

 Hvorfor? 
 Hvordan? 
 Hvornår? 
 Fortid/nutid 
 betydning 

•kunne påvise udenlandsk 

indflydelse på udviklingen i 

Danmark på erhvervsmæssige og 

kulturelle områder 

•fortælle om mødet mellem 

europæerne og andre folk og 

forklare magtforholdene 

•gengive eksempler på dansk 

indflydelse i udlandet og 

karakterisere mødet mellem 

dansk og fremmed kultur 

Store opdagelsesrejser 

Læse Marco Polos rejser på 

Silkevejen 

Colombus 

Opdagelsesrejsende til Grønland 

 

Bruge Publisher til 

at lave en bog om 

en selvvalgt 

opdagelsesrejsende 

Børns vilkår 

 

43-51 

 

 Levevilkår for børn 
igennem tiden 

 Vi holder fattigmands jul 
 Ser julekalender 
 Laver julepynt for rig og 

fattig 
 Børns ansvar og arbejde 

•fortælle om sammenhænge 

mellem materielle kår og 

hverdagsliv 

Født til grød eller gås plus 

opgaver til bogen: 

http://www.boernihistorien.gylden

dal.dk/side1.html  

Sonja fra Saxogade - film 

Vi skal i 

skolekøkkenet og 

lave ”julemad for 

fattigrøve” 

 

 

Englandskrigene 

1-13 

 Slaget på reden 
 Københavns 

bombardement 
 Napoleonskrigene 
 Tiden som epoke 

•fortælle om kendte danske 

kvinder og mænd og vurdere, om 

deres indsats kan spores i dag 

•kende betegnelser for 

tidsepoker og kunne placere dem 

http://www.historielaboratoriet.dk/ 

Englandskrigene 

http://www.emu.dk/elever4-

6/humfag/dk/index.html  

 

Dagbogsfortællinge

r  

http://www.boernihistorien.gyldendal.dk/side1.html
http://www.boernihistorien.gyldendal.dk/side1.html
http://www.historielaboratoriet.dk/
http://www.emu.dk/elever4-6/humfag/dk/index.html
http://www.emu.dk/elever4-6/humfag/dk/index.html


 

i en absolut kronologisk 

sammenhæng. 

•selv formulere historiske 

fortællinger og selv etablere 

historiske scenarier på baggrund 

af erhvervet viden. 

Elevernes eget valg  

 

14-20 

 

Eleverne vælger i fællesskab et 

emne de kunne tænke sig at 

vide mere om 

 Projektorienteret   Fremlæggelser 

Da Danmark var 

delt i 3 

 

21-26 

 

 Hvem er Absalon? 
 Hvem er Valdemar? 
 Kildekritik 
 Hvorfor var Danmark 

delt? 
 Tiden før og efter 

delingen 
 Hvem vandt? 

•fortælle om magtforholdet 

mellem konge og kirke i Danmark 

•fortælle om kendte danske 

kvinder og mænd og vurdere, om 

deres indsats kan spores i dag 

•anvende kildekritiske begreber 

og diskutere, med hvilken 

sikkerhed fortiden kan beskrives 

 

http://saxosrejse.dk/  

Læses i forskellige bøger fra CFU 

 

http://saxosrejse.dk/

