
                                                      

   Overordnet årsplan for Historie i 7.klasse 2019/2020 
 

Her er en plan for, hvilke emner vi skal arbejde med i Historie i 7. klasse. Vi skal læse en masse og forholde 

os kritisk til det, vi læser. Vi kommer især til at arbejde med Historiefaget på Clio Online og med skolens 

eget bogsystem: Hit med historien! – som går på opdagelse i oldtidens Grækenland og i Norden under 

Margrete den 1, og som kigger nærmere på Danmark som kolonimagt i 1600- og 1700tallet. Vi skal også 

læse om forskellige folkelige bevægelser, som har arbejdet for at forandre det danske samfund, om 

fagforeninger og kvindernes kamp for ligestilling. Det sidste kapitel i bogen handler om Danmark under 2. 

verdenskrig. Indimellem lægger vi grundbogen væk og ser film eller arbejder med andre bøger for at komme 

mere i dybden med et emne. Det kan fx være: ”Fra bystat til demokrati” eller det kan være en bog om 

Margrethe den 1. eller ”Støvletramp og sjippetov” om at være barn under 2. Verdenskrig. Eleverne kommer 

også til at arbejde med selvvalgte emner og fremlæggelser. Undervisningen foregår i høj grad gennem dialog 

om det læste og ved at besvare spørgsmål mundtligt og skriftligt – spørgsmålene kræver ofte en 

reflekterende, subjektiv tilgang. Og endelig ved brug af bogsystemets hjemmeside, som efter hvert af bogens 

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

 

Desuden skal vi i september deltage i et kulturarvs-forløb fra Den kulturelle rygsæk. Forløbet hedder ”Kan 

man måle hellighed?”, og her kommer eleverne til at arbejde med kulturbærende elementer i deres 

lokalområde. Vi skal besøge Finstrup Kirkeruin ved Diernæs sammen med formidlere fra Øhavsmuseet, og 

vi får besøg i klassen af en kunstner, som arbejder med produktfremstilling. Som afslutning på forløbet 

bliver elevernes produkter udstillet på Øhavsmuseet. 

 

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. 

 

 


