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Lærer: Thomas Bruun 
 
Bogsystem: Klar, parat, historie! 
 
Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Uge 33 
 
 

 
Introduktion af årsplan og 
bogsystemet:  
Klar, Parat Historie. 

 

 
- At give eleverne indsigt i bogsystemets 

kronologiske opbygning. 
- At give eleverne mulighed for medbestemmelse. 

Uge 34-41 
 
Middelalderen 
fokus på: 
 
- Jellingestenen 
- Svend, Knud og 
Valdemar 
- Absalon 
- Kalmarunionen 
- Dronning Margrethe d. 
1.  
 
 

 
Gennemgang, diskussion, 
elevoplæg, arbejde med 
teksterne. 
 
Oplæsning med 
rollefordeling. 

 
- Jeg har viden om Danmarks nationsdannelse. 
- Jeg kan redegøre for forskellige definitioner af 

middelalder som epoke.  
- Jeg kan forholde mig kritisk til kilder.  
- Jeg kan sætte middelalderbegreber som ”korstog” 

og ”hellig krig” ind i et nutidsperspektiv.  
- Jeg kan beskrive og fortolke monumentet 

rytterstatuen af Absalon.  
 

Uge 42 efterårsferie 

Uge 43-47 
 
Kina 

- Mongolernes 
erobringer 

- Djingis Khan – 
Kublai Khan 

- Marco Polo 
- Japans tidlige 

historie  
 

 
Gennemgang, diskussion, 
elevoplæg, arbejde med 
teksterne. 
 
Produktion af 
mangategneserier.  

 
- Jeg kan fortælle om Kinas møde med 

europæerne.  
- Jeg kan beskrive, hvorledes Danmarks historie 

indgår i samspil med verden udenfor. 
 

Uge 48-51 
 
Renæssancen 

- Processen fra 
Middelalder til 
renæssance 

- Den sorte død 
- Krudt, 

Købmænd og 
kunst 

 
Gennemgang, diskussion, 
elevoplæg, arbejde med 
teksterne. 

 

 
- Jeg kan nævne hvilke nye tanker, der opstod om 

mennesket i renæssancen.  
- Jeg har opnået indsigt i samfundets opbygning.  
- Jeg har forståelse for renæssancen som historisk 

proces med udgangspunkt i middelalderen 
fremmes.  

- Jeg kan forklare, hvilken betydning 
hundredårskrigen fik for Europa, som vi kender 
det i dag. 
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- Hundredårs-
krigen 

- Naturvidenskab
ens indtog 

- Bogtrykkerkuns
ten 

- Fokus på 
individet 

- Menneskesynet 
ændres 

- Samfundets 
opbygning 

 

 

Uge 52  Juleferie 

Uge 1-4 
 
Reformationen 
 
 

- Martin Luther 
- Betydning 
- Christian d. 2 
- Grevens Fejde 

 
Eleverne har allerede 
kendskab til reformationen 
og Luther. Vi arbejder 
primært med 
Reformationens betydning i 
Danmark. Slutteligt 
beskæftiger vi os med 
reformations betydning for 
Danmark i dag.  
 

 
- Jeg kan forklare, hvilken betydning reformationen 

fik for Danmark.  
- Jeg kan kan nævne 1500 tallets vigtigste historiske 

tendenser. 
- Jeg kan forklare, hvilken betydning reformationen 

havde i dannelsen af de nordeuropæiske 
nationsstater. 

Uge 5-6 
 
Mødet med den nye 
verden  

 
Gennemgang, diskussion, 
elevoplæg, arbejde med 
teksterne. 
 
Kontrafaktisk arbejde: 
Hvordan ville verden mon se 
ud i dag, hvis Nordamerika 
var blevet en spansk koloni? 
 
Film: Vejen til El Dorado.  
 

 
- Jeg kan forklare La reconquista som historisk og 

kronologisk baggrund for de senere spanske og 
portugisiske opdagelsesrejsende.  

- Jeg kan forklare, hvilke konsekvenser den 
europæiske kolonisering fik for de Syd- og 
Mellemamerikanske eivilisationer.   

- Jeg kan fortælle om flere forskellige 
opdagelsesrejsende og deres senere betydning.  

 

Uge 7 Vinterferie 

Uge 8-10 
 
Mødet med den nye 
verden 
 

 
Se ovenfor.  

 
Se ovenfor.  
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Uge 11-15 
 
Dronning Elizabeths 
tidsalder 

- England – den 
nye kolonimagt 

- Ludvig d. 14 
- Versailles 

 

 
Gennemgang, diskussion, 
elevoplæg, arbejde med 
teksterne. 
 

 
- Jeg kan formulere enkle historiske 

problemstillinger og diskutere forskellige 
tolkninger af fortiden. 

Uge 16 Påskeferie 

Uge 17 
Evt. Djingis Khan udstilling – Nationalmuseet 
 
Uge 17-26 
 
Christian d. 4 
Trediveårskrigen 

 
Eskursion til Rosenborg.  

 
- Jeg kan forklare Chr. 4. betydning for Danmark. 
- Jeg kan forklare baggrunden for heksebrænding. 
- Jeg kan forklare, hvorfor Christian d. 4. blandede 

sig i Trediveårskrigen.  

 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 


