
 

Årsplan historie 6. klasse 2020/21 
  

Baggrunden for årsplanen i historie er Undervisningsministeriets retningslinjer i form af Fælles 
Mål, hvor fokus er på følgende 3 kompetenceområder: 
 

- 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 

 
 
Emnerne/temaerne for skoleåret 2020/21 vil være som følger: 
 

Uge  Emner/temaer med problemstillinger 

33-39  Pigen fra Venedig - et storylineforløb om middelalderen i Europa 
og Asien 

Hvilken betydning havde Silkevejen? 
 
Hvad var korstogene? 
 
Hvordan kunne mongolerne erobre et imperium? 

43-51  Konge og kirke i renæssancen 
 
Hvordan udviklede magtfordelingen sig i perioden 1500-1660? 

Hvilken betydning fik reformationen i Danmark? 

1-5  Myter 
 
Hvorfor er myterne om Atlantis, vikingerne og Loch Ness-uhyret 
opstået, og hvorfor er de mon blevet så populære? 

Hvorfor opstår historiske myter, og hvilken funktion har de? 

8-12  Mødet med en ny verden (opdagelsesrejser) 
 
Hvad er "Den nye verden", og hvorfor kaldes den det? 
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Hvad betød det for Europa, at Columbus fandt søvejen til Amerika? 

Hvilke konsekvenser fik det for de indianske kulturer, at 
europæerne kom til Amerika? 

14-20  Kolonier og slaver 
 
Hvorfor fik Danmark kolonier i 1600-tallet? 

Hvilken rolle spillede slaveriet i forhold til de danske kolonier? 

Hvordan foregik den danske slavehandel, og hvordan var 
magtforholdet mellem europæere og slaver? 

Hvorfor gik der så lang tid mellem ophævelsen af slavehandlen og 
slaveriets afskaffelse? 

Hvordan fortælles der i dag om Danmarks rolle som kolonimagt? 

21-25  Det folkelige gennembrud - Martin Andersen Nexø (tværfagligt 
med dansk) 

Hvordan var børnelivet på landet i slutningen af 1800-tallet? 
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