
 

Uge Forløb Kompetenceområde og mål  Problemstillinger  Materialer  

33-37 Danmarks 
tropekolonier  

Historiebrug, kildearbejde og 
historiebrug  

● Hvorfor og hvordan skaffede Danmark 
sig kolonier i troperne? 

● Hvordan optrådte Danmark som 
kolonimagt – var det anderledes end 
de andre europæiske magter? 

● Hvilket menneskesyn var udbredt i 
1600-1700-tallet, når europæerne 
gjorde afrikanere til slaver? 

● Hvorfor tog Danmark del i 
slavehandelen over Atlanten, og 
hvordan blev slaverne behandlet på 
sukkerplantagerne i Dansk 
Vestindien? 

● Hvilke faktorer førte til ophævelse af 
slaveriet? 

● Hvordan ser vi i dag på kolonitiden? 
 

https://historiela
b.dk/til-
undervisningen/
film-og-
medier/historiek
anon-
undervisningsfil
m/ 

38-41 Krig i 
middelaldere
n 

   

42 Efterårsferie     

43-48 Industrialiseri
ng  

   

49-50 Historiebrug 
reklamer  

·        Hvordan og hvorfor bruges 
historie i reklamer? 

·        Hvordan og hvorfor bruges historie i 
reklamer? 

 



·        Hvilke kvaliteter tillægges ”gamle 
dage” i reklamer? 
Hvilke sammenhænge er der mellem 
samfundsudvikling og brug af historie i 
reklamer? 

·        Hvilke kvaliteter tillægges ”gamle dage” 
i reklamer? 
Hvilke sammenhænge er der mellem 
samfundsudvikling og brug af historie i 
reklamer? 

51-52 Juleferie    

1-5 Et andet 
Europa  

Kronologi og sammenhæng 
Kildearbejde 
Historiebrug 
  
Eleverne kan: 
·        fortælle om fredstraktaterne efter 
1. Verdenskrig. 
·        gøre rede for, hvordan 
fredstraktaterne ændrede Europas 
grænser. 
·        bruge forløbets kilder til at skabe 
viden om fredstraktaternes 
forudsætninger, forløb og følger. 
·        diskutere, hvorfor principperne 
for at skabe en varig og stabil fred i 
Europa ikke blev fulgt i praksis. 
 

  

6 Perojektopga
ve 

   

7 Vinterferie     



8-13 Konfirmation  Kronologi og sammenhæng 
Kildearbejde 
Historiebrug 
  
Eleverne kan: 
·        fortælle om konfirmationens 
betydning i den kristne kirke før 
reformationen. 
·        gøre rede for religiøse og 
politiske motiver til at genindføre 
reformationen i 1730’erne. 
·        gøre rede for konfirmationen 
som statsmagtens redskab til at 
disciplinere befolkningen i 1700- og 
1800-tallet. 
·        forklare ændringer i 
konfirmationens samfundsmæssige 
betydning. 
·        forklare ændringer i 
konfirmationens betydning som 
overgangsritual fra barn til voksen. 
 

·        Hvorfor blev konfirmationen indført i 
den kristne kirke? 
·        Hvordan foregik 
konfirmationsforberedelsen i 1700- og 1800-
tallet? 
·        Hvorfor og hvordan blev konfirmationen 
brugt til at disciplinere befolkningen i 1700- 
og 1800-tallet? 
·        Hvordan har ceremonierne omkring 
konfirmationen ændret sig? 
·        Hvordan har konfirmationen været 
brugt til at markere overgangen fra barn til 
voksen? 
·        Hvordan foregår overgangsritualer i 
andre religioner og kulturer? 
·        Hvilken betydning havde Luther for 
Reformationen? 
·        Hvordan ændrede Luthers lære 
samfundet? 
·        Hvorfor blev konfirmationen 
(gen)indført i Danmark i 1700-tallet? 
Hvordan og hvorfor har konfirmationens rolle 
i samfundet og betydning for den enkelte 
ændret sig? 

 

14 Påskeferie     

15-16 Magtens 
billeder  

Kildearbejde 
Historiebrug 
 

·        Hvordan og hvorfor har magthavere 
brugt billeder til at vise deres betydning og 
magt? 
Hvordan og hvorfor har indhold og form i 
magtens billeder ændret sig? 

 



17-23 Guldalderen Kronologi og sammenhæng 
Kildearbejde 
Historiebrug 
  
 

·        Hvordan levede de forskellige 
befolkningsgrupper i Danmark i begyndelsen 
af 1800-tallet? 
·        Hvordan påvirkede englandskrigene 
den danske økonomi? 
·        Hvad og hvem skabte forandringer i 
perioden? 
·        Hvordan gik det til, at enevælden blev 
afløst af en slags folkestyre i midten af 1800-
tallet? 
·        København var landets største by. 
Hvordan var livet inden for voldene? 
 

 

24-25 Fortid-nutid-
fremtid 

Kronologi og sammenhæng 
Kildearbejde 
Historiebrug 
  
 

·        Hvordan har synet på opdragelse, børn 
og voksne ændret sig? 
·        Hvilke faktorer er afgørende for, at 
opdragelse og menneskesyn til stadighed 
ændrer sig? 
Hvordan kan man forstå tidligere tiders 
menneskesyn? 

 

 26 Sommerferie     
 


