
Overordnet årsplan for Historie i 5.klasse 2014/2015

Her er en plan for, hvilke emner vi skal arbejde med i Historie i 5. klasse. På Friskolen er der en 

stærk tradition for ”Fortælling”, men eleverne vil opleve, at Historie er andet og mere end det: 

Vi skal læse en masse og forholde os kritisk til det, vi læser. Vi kommer især til at arbejde med 

skolens eget bogsystem: Hit med historien! – som i 5. klasse tager udgangspunkt i menneskets 

brug af viden og teknologi. Der præsenteres nogle få eksempler på opfindelser og ny teknologi, som 

har haft stor betydning for samfundenes udvikling. Spørgsmålet er, om nye opfindelser ændrer 

samfundet eller om nye opfindelser realiseres, når der opstår et samfundsmæssigt behov for dem…? 

Svært at svare på – men spørgsmålet giver eleverne i 5.klasse en begyndende erkendelse af, at 

svaret afhænger af ens historiesyn. 

Grundbogen er opdelt i 5 emner: ”En grænseløs verden?” tager udgangspunkt i nutiden, hvor de 

tværgående temaer præsenteres. Med emnet ”Store forandringer” tager vi tilbage til Middelalderen, 

primært i 1300-tallet, som i høj grad var en dynamisk tid. Med emnet ”Europa – verdens navle” 

kommer vi omkring opdagelsesrejserne i 1400- og 1500tallet, som sammen med ny viden om 

verdensrummet skabte en forandret europæisk selvopfattelse. Herfra til forudsætningerne for- og 

konsekvenserne af 1700tallets industrialisering i ”Maskinerne kommer”. Afslutningsvis fortæller 

”Bedre tider - eller?” om 1920’erne og 1930’ernes vaklende tro på fremskridtet. 

Undervisningen foregår i høj grad gennem dialog om det læste for at styrke helhedsforståelsen og 

give mulighed for perspektivering af emnet. Desuden arbejder eleverne selvstændigt med div. 

kopiark, som knytter sig til grundbogen. Opgaverne kræver tit en reflekterende, subjektiv tilgang af 

eleverne. Vi inddrager computere i undervisningen og bruger bogsystemets hjemmeside, som efter 

hvert af bogens afsnit har et evalueringsafsnit, så man får rundet emnet grundigt af. 

Formålet med undervisningen i Historie er blandt andet at styrke elevernes historiebevidsthed og 

identitet. Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid er det mit mål, at eleverne 

skal udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiden og herved opnå en større 

forståelse af og holdning til deres egen kultur og andre kulturer.
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