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UGE FORLØB KOMPETENCEOMRÅDE
OG MÅL

PROBLEMSTILLINGER EVALUERING

32-34

+ 36

Kildekritisk
kursus

·
Historiefaget.
dk - Clio

Kronologi og sammenhæng

Kildearbejde

Historiebrug

Du kan:

· Eleven udpeger konkrete
eksempler på udfordringer ved
anvendelsen af kilder.

· Eleven beskriver generelle
udfordringer ved brugen af kilder.

· Hvordan kan eleven udarbejde
løsningsforslag på historiske
problemstillinger med afsæt i
udvalgte kilder?

· Hvordan kan eleven vurdere
troværdigheden i en given kilde?

Klassesamtale

35 Faguge
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37 - 40 Efterkrigstiden Kronologi og sammenhæng

Kildearbejde

Historiebrug

Du kan:
· Kronologi og

sammenhæng, Kronologi,
brud og kontinuitet (Fase 1)

· Eleven kan sætte
begivenheders
forudsætninger, forløb og
følger i kronologisk
sammenhæng / Eleven har
viden om begivenheders
forudsætninger, forløb og
følger.

· Eleven kan forklare valget
af kildekritiske begreber til
analyse af historiske spor,
medier og udtryksformer /
Eleven har viden om
kildekritiske begreber

Da opgaven denne gang er
individuel, vil det være forskellige
selvvalgte problemstillinger, der
kommer i spil.

Fremlæggelse for
resten af klassen i
uge 40.

41 Alternativ uge

42 EFTERÅRSFERIE
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43

+

45 - 46

England og
Australien

· Historie -
Alinea

Kronologi og sammenhæng

Historiebrug

Du:
● kan du redegøre for

industrialiseringen i England
● kan du forklare, hvordan og

hvorfor nogle englændere
flyttede til Australien

● kan du vurdere, hvilken
betydning koloniseringen af
Australien havde for eftertiden.

· Hvordan udviklede England sig i
løbet af 1700- og 1800-tallet?

· Hvordan var Australiens
urbefolknings levevis før
europæerne ankom?

· Hvordan koloniserede
englænderne Australien

· Skal nationaldagen i Australien
hedde Australia Day eller
Invasion Day?

Arbejde med
tilhørende opgaver.

Fælles dialog om
emnet i klassen.

44 Faguge



Historieårsplan for 7. B BS 2022-2023

47 - 50 Pesten 1711

· Historie -
Alinea

Kronologi og sammenhæng

Kildearbejde

Historiebrug

Du kan:

· forklare historiske forandringers
påvirkning af samfund lokalt,
regionalt og globalt

· forklare valget af kildekritiske
begreber til analyse af historiske
spor, medier og udtryksformer

· forklare historiske forandringers
påvirkning af samfund lokalt,
regionalt og globalt

· diskutere aktuelle løsnings- og
handlingsforslag og relaterede
interessemodsætninger i forhold til
miljø- og
sundhedsproblemstillinger

· Hvordan kan alvorlige
sygdomsudbrud forandre et
samfund?

· Hvordan kan en beretning være
med til at give forståelse for den
tid, som den er blevet til i?

· Hvilke konsekvenser havde
pesten for København i 1711?

· Hvad har store medicinske
gennembrud haft af betydning for
samfundet?

· Hvordan har hygiejne, vacciner
og antibiotika betydning for
menneskers sundhed?

· Hvordan kan jeg indsamle
relevant data - herunder udvælge
relevante kilder - som jeg kan
bruge til at besvare en given
problemstilling?

Arbejde med
tilhørende opgaver til
teksterne.

Træne i at skrive en
problemstilling.
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· udvælge relevante kilder til
belysning af historiske
problemstillinger

51- 52 JULEFERIE
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1 - 3 En tid med
forandringer

· Historie -
Alinea

Kronologi og sammenhæng

Kildearbejde

Historiebrug

Du kan:

· anvende principper for inddeling af
historien til at få et historisk
overblik

· forklare historiske forandringers
påvirkning af samfund lokalt,
regionalt og globalt

· forklare valget af kildekritiske
begreber til analyse af historiske
spor, medier og udtryksformer

· bruge kanonpunkter til at skabe
historisk overblik og
sammenhængsforståelse

· analysere konstruktion og brug af
historiske fortællinger med
samtids- og fremtidsrettet sigte

· Hvordan kan jeg beskrive, hvad
et stændersamfund er?

· Hvordan påvirkede udviklingen af
stændersamfundet og
landboreformerne Danmark i
1700-tallet?

· Hvordan kan jeg forklare
stavnsbåndet og dets
ophævelse?

· Hvordan kan malerier være med
til at fortælle om og beskrive
historiske begivenheder?

· Hvordan kan museer være med til
at gøre historien levende?

· Hvordan kan
Uafhængighedskrigen og Den
Franske Revolution relatere til
begivenhederne i Danmark?

Arbejde med
tilhørende opgaver.

Fælles dialog om
emnet i klassen.
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· forklare, hvorfor historisk udvikling i
perioder var præget af kontinuitet
og i andre af brud

4 Faguge

5 - 6 +
8

Den Franske
Revolution

· Historie -
Alinea

Kildearbejde

Du kan:

· sætte begivenheders
forudsætninger, forløb
og følger i kronologisk
sammenhæng

· forklare, hvorfor historisk
udvikling i perioder var
præget af kontinuitet og
i andre af brud

· bruge kanonpunkter til at
skabe historisk overblik

· Hvilke begivenheder førte til Den
Franske Revolution?

· Hvad var årsagerne til stormen på
Bastillen?

· Hvordan forandrede
Menneskerettighedserklæringen
samfundet?

· Hvad var Rædselsregimet?

· Hvem var Napoleon?

Endnu ikke fastlagt
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og
sammenhængsforståelse

·

7 VINTERFERIE

9 Faguge ·
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10 - 13 Napoleonskrigen
e

Kronologi og sammenhæng

Kildearbejde

Historiebrug

Du kan:

· forklare valget af kildekritiske
begreber til analyse af historiske
spor, medier og udtryksformer

· redegøre for brug af fortiden i
argumentation og handling

· bruge kanonpunkter til at skabe
historisk overblik og
sammenhængsforståelse

· redegøre for brug af fortiden i
argumentation og handling

· Hvordan kan malerier og
erindringer være samtidige kilder,
der kan være med til at beskrive
en periode/begivenhed?

· Hvad var Slaget på Reden?

· Hvordan kan man anvende Adam
Öehlenschlägers erindringer om
Slaget på Reden som relevant
kilde?

· Hvilke historiske begivenheder
foregik i København i 1807?

· Hvordan kan man designe et
historisk mindesmærke?

· Hvordan kan man beskrive de
væsentligste begivenheder i
Napoleonskrigene?

Fælles dialog i
klassen.

Arbejde med
tilhørende opgaver.

Eleverne skal
individuelt designe et
mindesmærke.

Eleverne skal to og to
lave en tidslinje over
begivenhederne i
Napoleonskrigene.

14 PÅSKEFERIE
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15 - 17 En twist til byens
historie

· Historie -
Alinea

Kronologi og sammenhæng

Kildearbejde

Historiebrug

Du kan:

· redegøre for brug af fortiden i
argumentation og handling

· diskutere egen og andres historiske
bevidsthed

· udlede forklaringer på historiske
forhold og forløb ud fra historiske
scenarier

· Hvad betyder det for vores
forestillinger om fortiden, når
historien bliver brugt i nutiden?

· Hvordan kan man præsentere
Ribe bys historier, så de bliver
interessante og vedkommende?

· Hvordan forbereder og
gennemfører man en historisk
byvandring, hvor man formidler
sin viden om byens historie til
andre?

Fælles klassedialog

Eleverne skal
udvælge en historisk
begivenhed fra Ribe.
Denne begivenhed
skal eleven fordybe
sig i, da den skal
formidles for resten af
klassen.

18 Alternativ uge



Historieårsplan for 7. B BS 2022-2023

19 - 21 Grundloven

- Historie -
Alinea

Kildearbejde

Du kan:

· bruge kanonpunkter til at skabe
historisk overblik og
sammenhængsforståelse

· bruge kanonpunkter til at skabe
historisk overblik og
sammenhængsforståelse

· udlede forklaringer på historiske
forhold og forløb ud fra historiske
scenarier

· sætte begivenheders
forudsætninger, forløb og følger i
kronologisk sammenhæng

· Hvordan er Grundloven blevet til?

· Hvilket forløb første til
parlamentarismens indførelse?

· Hvorfor er begivenheden
`systemskiftet i 1901` udvalgt
som kanonpunkt i dansk historie?

· Hvordan kan jeg forklare, hvorfor
indførelsen af parlamentarisme
var/er en god ting, og hvad kom
disse forandringer til at betyde for
Danmark?

· Hvad var Påskekrisen i 1920?

Fælles klassedialog.

Individuelt skal
eleverne skrive et
takkebrev til Chr. 9.

22 - 24 Opsamling og
repetition

Kronologi og sammenhæng

25 Alternativ uge
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26 SOMMERFERIE

Planen er lavet med forbehold for ændringer. Planen tager primært udgangspunkt i materiale fra Alinea.


