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CHRISTIAN IV - KONGE, KRIG OG KÆRLIGHED Fie Holm Hent PDF Denne bog er en præsentation af
Danmarks store renæssancekonge, Christian IV, til børn i historieundervisningen. Den møder børnene i

øjenhøjde og fortæller den spændende historie om kongen, der havde meget store ambitioner for både sig selv
og for Danmark. En konge, som forvandlede København fra en ubetydelig handelsby til at blive Danmarks

hovedstad.

Bogen, som henvender sig til børn på mellemtrinet, har saft og kraft til at fastholde børns interesse i
undervisningen, samtidig med at den et godt indspil til en afbalanceret behandling af et historisk emne for
historielærere. I bogen er der indlagt spørgsmål, som trækker paralleller til nutiden, så børnene får styrket

deres perspektivering af historiebevidstheden.

Om forfatteren

Lærer Fie Holm blev uddannet som lærer i 2002 med linjefag i bl.a. historie. Fie Holm har arbejdet med
historiefaget i skolen i 16 år. Som historielærer har hun søgt efter lettilgængelige bøger om historiske

personer og epoker, som har præget danmarkshistorien, og som havde fokus på historieaspektet. Da udvalget
af disse bøger er lille, har hun derfor skrevet denne bog.
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