
Årsplan 2016/2017 
6.  klasse historie 

 
Uge Emne og mål Materiale Anden aktivitet 
32 – 35 Vi mødes og ændres 

• Forstå begreber som kultur, 
kulturmøder og kulturpåvirkning 

• Opnå viden om immigration til 
Danmark 

• Styrke deres bevidsthed om 
mediernes globale kulturelle 
betydning. 

• Indkredse og bearbejde aktuelle 
samfundsmæssige 
problemstillinger 

• Analysere og tage stilling til 
forskellige udsagn om 
indvandringen til Danmark og 
dens samfundsmæssige betydning 

 

Hit med historien s. 6-19 16. august skolefoto 
17. august skolefoto 
29. august Audition til  
kometerne 
 

Uge 36 Lejrskole 
37 – 41 
 

Germanerne i  Romerrigets 
baggård 

• Indsigt i økonomiske, sociale og 
politiske udviklings- og 
forandringsprocesser i dansk og 
europæisk perspektiv 

• Kendskab til samspillet mellem 
romerske og germanske kulturer 
– herunder at sætte dansk i 
relation til europæisk historie 

•  

Hit med historien 6 s. 20-33 12. september 
Slikfabrikken i Struer 
d. 20. september 
forældremøde 
27. september Omfoto 
14. oktober Motionsdag 



Uge 42 Efterårsferie 
43 – 48 
 

Vikingernes verden 
• Kongemagtens rolle i 

Vikingetiden 
• Et konkret eksempel på samspil 

mellem Danmarks, Nordens og 
Europas historie 

• Vikingetiden som periode 
• Eftertidens brug af vikingetiden 

Hit med historien 6 s. 34 - 51 15. – 17. november 
Balletbørn til  Varde 3.-6. 
klasse 
29. november Samtaler 
1.  december Balletbørn 
til  København 
2. december 
Juleklippedag 

49 – 51,  1  
 

Regnar Lodbrog 
Vi hører historierne/sagnene om Regnar 
Lodbrog og hans sønner. 

 6.  januar 
Internationaldag 0.-6. kl.  

Uge 52 Juleferie 
2 – 3 
 
 
 
 
 
 
 

Indianerne og europæerne 
• Få indsigt i og diskutere motiver 

bag den europæiske ekspansion 
• Erhverve sig forståelse for 

renæssancens menneske- og 
samfundssyn 

• Skaffe sig viden om aztekernes og 
inkaernes højkulturer – herunder 
organisation, styreformer og 
magtforhold 

• Opnå kendskab til historiske 
personligheder som Cortés, 
Columbus og Montecuzoma 

Hit med historien 6 s. 52-69  

Uge 4 Emneuge 
5-6 Indianerne og europæerne 

fortsat 
  

Uge 7 Vinterferie 
8 -  9 Indianerne og europæerne 

fortsat 
  



10 – 13 Kom til  Danmark 
• Erhverve sig kendskab til 

kongemagtens muligheder og 
begrænsninger som aktør i tidens 
udviklings- og 
forandringsprocesser 

• Få viden om enevælden som 
styreform og dens økonomiske 
politik 

• Få indsigt i sammenhænge i 
dansk og europæisk historie 

• Undersøge magtforhold mellem 
borger og stat 

• Få viden om immigrantgruppers 
betydning for integration i det 
danske samfund. 

Hit med historien 6 s. 82-95 25. marts prøve til  
forestilling 
26. marts Premiere på 
forestilling 

16 -  18 
 

Lykkelandet – Amerika eller 
Danmark 

• Erhverve sig viden om sociale og 
økonomiske konsekvenser af 
omlægningen af landbruget og 
den begyndende industrialisering 

• Vurdere forskellige årsager og 
motiver til emigration 

• Perspektivere udviklingen i 
Danmark til forhold i Nordeuropa 

• Få kendskab til danskernes syn 
på svensk og polsk indvandring. 

 

 26. april Optagelse 
Danselinje 
29. april Dansens dag, 
Forestilling i  Struer 
5. maj Besøg af nye 
elever 

19 – 22 Lykkelandet – Amerika eller 
Danmark fortsat 

 8.-9. maj Besøg af nye 
elever 
 



23. maj Sidste skoledag 
10. 
24. maj Sidste skoledag 
9. 

Uge 23 Emneuge 
24 Lykkelandet – Amerika eller 

Danmark fortsat 
  

25   21.  juni Afslutningsfest 

 


