HISTORIE 7.-8. klasse 1. halvårplan 2016-2017
Formålet med historieundervisningen på disse klassetrin er, at ’styrke elevernes historiebevidsthed’,
hvilket vil sige deres erkendelse og brug af mulige samspil mellem fortidstolkning, nutidsforståelse og
fremtidsforventning. Det handler om, at de får nogle kompetencer til at orientere sig i og handle i forhold til tid.
For at opfylde dette formål skal elevernes bevidsthed om og brug af tid fremmes. Deres viden om og
forståelse for de tre elementer skal udvikles, nuanceres og kvalificeres. De skal ligeledes ’trænes’ i at se mulige
samspil mellem de tre elementer. Det er således i høj grad en forståelse af problemstillingen ’årsag =
virkning/resultat’, som skal bearbejdes. I denne sammenhæng er det yderst vigtigt, at deres kritiske sans bliver
styrket gennem diskussioner, projektarbejder og refleksioner af historiske sammenhænge.
Historieundervisningen skal også konkretiseres i så høj grad som overhovedet muligt. Besøg til
historiske lokaliteter samt dokumentariske film / artikler fremmer denne konkretisering og vil blive brugt i
undervisningen i så høj grad som muligt.

Emne 1: ”Islam – forsættelse de store civilization”
Læringsmål: Kompetencemål
Eleven kan sammenligne væsentlige træk
ved historiske perioder

Læringsmål for u.v.forløb
-Viden om den historiske periode og hvad den har
betydet
-Indsigt i danskernes livsbetingelser i perioden
-Blive bedre til at argumentere for
holdninger/påstande.

Hensigt med emnet
Emnet tager udgangspunkt de store civilzationer.
Hensigten med emnet er, at forstå baggrunden for de
tanker og ideer som er en del af vores tid i dag, i store
træk.
Som en del af ovenstående fordyber vi os i
konsekvenserne ved disse. Arbejdernes levevilkår
belyses. Derudover ses også på, hvordan denne periode
afspejles i dansk litteratur.

Emne 2: ” Vesten – Hvor er vi på vej hen og hvor kommer det moderne fra?
Læringsmål: Kompetencemål
Eleven kan med afsæt i enkle
problemstillinger anvende kildekritiske
begreber til at gøre rede for fortolkninger af
fortiden
Eleven kan perspektivere egne og andres
historiske fortællinger i tid og rum

Læringsmål for u.v.forløb
--Viden om den historiske periode og hvad den
har betydet
-Indsigt i danskernes livsbetingelser i perioden
-Blive bedre til at argumentere for
holdninger/påstande.

Hensigt med emnet
Emnet tager udgangspunkt de store civilzationer.
Hensigten med emnet er, at forstå baggrunden for de
tanker og ideer som er en del af vores tid i dag, i store
træk.
Som en del af ovenstående fordyber vi os i
konsekvenserne ved disse. Arbejdernes levevilkår
belyses. Derudover ses også på, hvordan denne periode
afspejles i dansk litteratur.

