
 
 

6. H.C Ørsted 

 

Årsplan 2019 – 2020 (Historie, TB) 

 

 

 

Lærer: Thomas Reventlow Bruun 

 

Bogsystem: Klar, parat, historie! 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

 

Sommerferie til 

efterårsferie 

 

Enevældens indførelse 

og Svenskekrigene 

 

Udvalgte dele af 

Bornholms historie 

 

Læsning og samtale om 

billeder, tekster og kilder.  

 

Skriftligt fremstilling: En 

historiske fortælling med 

udgangspunkt i udvalgte 

kilder.  

 

Tema om Bornholms 

historie i tilknytning til 

klassens lejrtur.  

 

 

 

 

At eleverne kan redegøre for:  

 

− hvilken betydning Roskildefreden, fik for 

Danmark. 

− magtens tredeling i dag. 

− enevældens indførelse. 

− hvilke konsekvenser krigen(e) havde for 

civilibefolkningen. 

 

− Derudover skal eleverne kunne skrive en historisk 

fortælling med udgangspunkt i udvalgte kilder.  

 

 

Efterårsferie til jul 

 

Ludvig d. 14 og 

oplysningstiden 

 

 

Englands historie med 

særligt henblik på 

Parlamentet, kolonier og 

trykkefrihed 

 

Læsning og samtale om 

billeder, tekster og kilder. 

 

Skriftlig fremstilling:  

Et dagbogsnotat om James 

Cooks møde med de 

indfødte. 

 

Elevforedrag- og 

fremlæggelser  

 

Skriftlige opgaver om 

emnerne 

 

At eleverne får viden om og kan forklare:  

 

− hvilke planer Ludvig d. 14. med Frankrig. 

− hvilken rolle Jean Baptiste Colbert havde.  

− hvordan Frankrig førte politik under 30 års krigen 

− Englands og Frankrigs interesser. 

 

Jul til påskeferie  

 

Danmark i 1700-tallet, 

herunder bøndernes og 

borgernes forhold 

 

Slaveri på den dansk-

vestindiske øer. 

 

 

Læsning og samtale om 

billeder, tekster og kilder. 

 

Rollespil om bønderne – den 

fjerde stand. 

 

Eleverne laver en plan for, 

hvordan de vil bekæmpe 

pesten.  

 

 

 

At eleverne får indsigt i og kan forklare:  

 

- hvordan slaget ved Køge Bugt forløb. 

- hvad det betyder at være stavnsbundet. 

- hvem Hans Egede, Brorson og Ludvig Holberg 

var, og hvilken betydning de havde.  

- hvad Pietisme betyder. 

 



 
 

6. H.C Ørsted 

 

Årsplan 2019 – 2020 (Historie, TB) 

 

 

 

 

Påskeferie til sommer 

 

Den Amerikanske 

Frihedskrig 

 

Rusland og Peter den 

Store 

 

Læsning og samtale om 

billeder, tekster og kilder. 

 

Skriflige opgaver om 

emnerne. 

 

At eleverne kan gøre rede for:  

 

- hvorfor amerikanerne gjorde oprør. 

- hvad der skete i Boston i 1773. 

- hvad der står i den amerikanske 

uafhængighedserklæring. 

- hvordan USA skiller sig ud fra andre lande. 

- forholdene i Rusland under Peter den Store.  

 

Eleverne skal yderligere kunne indgå i en diskussion om 

uafhængighedserklæringens nutidsrelevans.  

 

 

 

 

 

 

 


