
 

Uge  Forløb  Kompetenceområde og mål   Problemstilling  

33-43 Besættelsen 
Kronologi og sammenhæng 

Kildearbejde 

Historiebrug 

  

Eleverne kan: 

·        fortælle, hvordan krigen 
begyndte og udviklede sig til en 
verdenskrig. 

·        forklare, hvorfor Tyskland 
besatte Danmark i 1940. 

·        diskutere fordele og ulemper 
ved samarbejdspolitikken. 

·        gøre rede for sammenhænge 
mellem krigens gang og 
modstandsbevægelsens udvikling. 

 

 

44-46 De store 
epidemier  Eleverne kan: 

·        Eleven kan sammenligne 
væsentlige træk ved historiske 
perioder. 

·        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 

 

47-51 Hvem var 
vikingerne  Kronologi og sammenhæng 

Kildearbejde 

Historiebrug 

  

 



Eleverne kan: 

·        sammenligne væsentlige træk 
ved historiske perioder. 

·        med afsæt i enkle 
problemstillinger anvende 
kildekritiske begreber til at gøre 
rede for fortolkninger af fortiden. 

perspektivere egne og andres historiske 
fortællinger i tid og rum. 

Juleferie     

1-6 Udvandringen til 
Amerika  Kronologi og sammenhæng 

Kildearbejde 

Historiebrug 

 

Vinterferi
e  

   

8-12 Det gamle 
Egypten  Kronologi og sammenhæng 

Kildearbejde 

Historiebrug 

Eleverne kan: 

·        give eksempler på voldsomme 
forandringer i Det gamle Egyptens 
historie. 

·        nævne eksempler på noget, der 
stort set ikke ændrede sig i Det 
gamle Egyptens lange historie. 

·        fortælle om Tutankhamon som 
farao. 

·        tidsmæssigt placere vigtige 
begivenheder og personer fra Det 
gamle Egypten i forhold til 
Tutankhamon. 

 

 



13-15 Skriv 
problemstillinger  Kildearbejde 

  

Eleverne kan: 

·        gøre rede for kendetegn ved en 
historisk problemstilling. 

·        blandt historiske spørgsmål 
udpege, hvilke der er 
problemstillinger. 

·        gøre rede for kendetegn og 
funktion ved forskellige typer af 
historiske problemstillinger. 

·        formulere historiske 
problemstillinger. 

 

 

16-19 Energi og 
opfindelser  Kronologi og sammenhæng 

Kildearbejde 

Historiebrug 

  

Eleverne kan: 

·        gøre rede for, hvad nye 
opfindelser inden for energi har 
betydet for samfundet. 

·        vurdere, om nye energiformer 
betød et brud i historien. 

·        ud fra eksempler drøfte, om det 
var opfindelser, som ændrede 
samfundet. Eller om opfindelserne 
opstod, fordi der var brug for dem. 

 

 

 Renæssancen 
Kronologi og sammenhæng 

Historiebrug 

  

 



Eleverne kan: 

·        gøre rede for, hvad der 
kendetegner renæssancen som 
periode. 

·        sammenligne kendetegn for 
renæssancen med andre perioder. 

·        forklare, hvordan renæssancen 
bredte sig i Vesteuropa. 

·        give eksempler på vigtige 
begivenheder, der fandt sted i 
renæssancen. 

·        sætte kanonpunkterne Christian 
4. og Den Westfalske Fred ind i 
historisk sammenhæng. 

 
 


