Zehra Uysal & Fatma Uzun

Historie årsplan for 5.A & 5.B
Iqra privatskole 2017/2018
Årsplanen er lavet med udgangspunkt i de nye forenklede fælles mål for faget historie,
hvor omdrejningspunkterne er:
Kronologi og sammenhæng: Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske
perioder.
Kildearbejde: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber
til at redegøre for fortolkninger af fortiden.
Historiebrug: Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

Historieundervisningen vil både tage udgangspunkt i materialerne ”Hit med historien”,
”Historie 5” og historiekanon.
Her vil fokus ikke kun være, at eleverne ikke kun tilegner sig kundskaber, men også at de er
aktive medproducenter. Dette sker ved, at eleverne deltager aktivt og herunder bruger deres
historiske viden aktivt. Hermed at de lærer at analysere, tolke og anvende forskellige typer af
kilder.
I ”Historie 5” er kanonpunkterne integreret i systemets emner og temaer og behandles ikke
som selvstændige elementer i undervisningen. På den måde kan de mest optimalt bruges af
eleverne til at få et overblik over og støtte deres forståelse af sammenhænge i historien.

Forløb:
At arbejde med kilder:
(august + september)

Læringsmål:
-

Eleven får kendskab til kilder og deres
funktion.

-

Eleven har viden om kildekritiske
begreber

-

Eleven kan vurdere brugbarheden af
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historiske spor, medier og andre
udtryksformer til at belyse historiske
problemstillinger.
Middelalderen:
(Oktober + November)

Læringsmål:
-

Eleven får en kronologisk viden om
Middelalderen

-

Eleven får kendskab til de 3 perioder
under middelalderen.

-

Eleven får kendskab til religionens
betydning i middelalderen.

-

Eleven får kendskab til middealderens
betydning for det danske samfund i
dag.

Reformationen:
(December +Januar)

Læringsmål:
-

Eleven kan fortælle om de vigtigste
begivenheder i middelalderen.

-

Eleven kan forklare, hvilken betydning
Reformationens fik for Danmark.

-

Eleven får kendskab til katolicismen
og protestanismen.

Opdagelsesrejser:
(Februar + Marts)

Læringsmål:
-

Eleven får viden om mødet mellem
europæerne og de oprindelige folk i
Amerika.

-

Eleven kan forklare, hvilken betydning
opdagelsesrejserne fik for både folk i
Europa og den oprindelige befolkning.

Straf
(April + maj)

Eleven får kendskab til Columbus.

Læringsmål:
-

Eleven kan forklare, hvordan man
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tidligere har straffet.
-

Eleven kan analysere og tolke kilder
om straf.

-

Eleven kan forklare synet på straf i
dag.

Årsplanen er med forbehold. Der kan laves ændringer undervejs.

