
 

Årsplan historie 7. klasse 2019/20 
  

Baggrunden for årsplanen i historie er Undervisningsministeriets retningslinjer i form af Fælles 
Mål, hvor fokus er på følgende 3 kompetenceområder: 
 

- Kronologi og sammenhæng: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik 
forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger. 

- Kildearbejde: Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger. 
- Historiebrug: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid. 

 
Emnerne/temaerne for skoleåret 2019/20 vil være som følger: 
 

Uge  Emner/temaer med problemstillinger 

33-39  Oplysning og enevælde ca. 1660-1800 
- Hvordan og hvorfor blev enevælden indført i Danmark? 
- Hvorfor betegnes enevældens indførelse som en særlig 

begivenhed i danmarkshistorien? 
- Hvad kendetegnede livet under enevælden for samfundets 

forskellige grupper? 
- Hvilken betydning havde oplysningstankerne i den sene 

enevælde? 

43-46  Kolonitiden og slaveriets afskaffelse  
- Hvorfor havde Danmark en koloni flere tusinde kilometer 

borte? 
- Hvordan og hvorfor tog Danmark del i slavehandlen? 
- Hvorfor blev slaveriet afskaffet, og hvordan bør vi mindes 

begivenheden i dag? 

47-48  Kildekritisk kursus 
- Hvordan og hvorfor skal man vurdere sine kilder? 
- Hvordan kan kilder anvendes til at belyse historiske 

problemstillinger? 

 

2-5  Myter i danmarkshistorien (historiebrug) 
- Hvorfor opstår historiske myter? 
- Hvilken funktion har historiske myter? 

8-14  USA’s historie 
- Hvorfor og hvordan blev USA til? 
- Hvad var konsekvenserne af borgerkrigen i USA? 
- Hvorfor udvandrede mange danskere til USA, og hvordan 
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og hvorfor kommer det danske til udtryk i byen Solvang? 

16-25 
Med 8. klasse 

Magt og tro (tværfagligt forløb historie og kristendom) 
 
Delemne: Korstogene 1096-1270 (højmiddelalderen 1000-1350)   

- Hvorfor drog man på korstog? 
- Hvilke kriterier er der for hellig krig? 
- Kan man sammenligne middelalderens korsriddere med 

nutidens hellige krigere? 
 
 
Delemne: Reformationen 1536 (renæssancen 1500-1660) 

- Hvordan og hvorfor blev reformationen indført i Danmark? 
- Hvilke personer spillede en hovedrolle i reformationen i 

Danmark? 
- Hvilke ændringer medførte reformationen? 
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