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Lærer: Juliane G. Daugaard 
 
Bogsystem: Klar, parat, historie! 
 
Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Uge 33-40 
 
Enevældens indførelse 
og Svenskekrigene 
 
Uge 37 
Bornholms historie 
 

 
Læsning og samtale om 
billeder, tekster og artikler.  
 
Skriftligt fremstilling: En 
historiske fortælling med 
udgangspunkt i udvalgte 
kilder.  
 
Tema uge om Bornholm 
inden klassen skal på lejrtur.  
 
 

 

 
 

- Jeg kan redegøre for hvilken betydning 
Roskildefreden, fik for Danmark. 

- Jeg kan forklare og illustrere magtens tredeling i 
dag. 

- Jeg kan forklare, hvorfor enevælden blev indført. 
- Jeg kan skrive en historisk fortælling med 

udgangspunkt i udvalgte kilder.  
- Jeg kan redegøre for, hvilke konsekvenser 

krigen(e) havde for civilibefolkningen. 

Uge 40-41 
 
Ludvig d. 14 og 
oplysningstiden 
 

 
Læsning og samtale om 
billeder, tekster og kilder. 
 
Produktion af plakater med 
Rousseaus som 
inspirationskilde. 

 
- Jeg kan forklare, hvilke planer Ludvig d. 14. med 

Frankrig. 
- Jeg kan forklare hvilken rolle Jean Baptiste 

Colbert havde.  
- Jeg ved, hvordan Frankrig førte politik under 30 

års krigen 
- Jeg kan redegøre for Englands og Frankrigs 

interesser. 
 

Uge 42 Efterårsferie 

43-45 
 
Ludvig d. 14 og 
oplysningstiden 
 

 
Se ovenfor. 
 
 
 
 
 

 
Se ovenfor.  

Uge 46-51 
 
Englands historie med 
særligt henblik på 
Parlamentet, kolonier og 
trykkefrihed 

 
Læsning og samtale om 
billeder, tekster og kilder. 
 
Skriftlig fremstilling:  
Et dagbogsnotat om James 
Cook møde med de indfødte. 

 

- Jeg ved, hvorfor 1720-1790 kaldes for 
oplysningstiden. 

- Jeg kan forklare og illustrere magtens tredeling i et 
moderne demokrati. 

- Jeg kan forklare, hvad en republik er. 
- Jeg kan nævne årsagerne til, at England blev 

verdens rigeste land. 
- Jeg kan forklare, hvad trykkefrihed og censur 

betyder. 
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- Jeg ved hvorfor syvårskrigen starede, og hvilke 
konsekvenser den fik. 

Uge 52 Juleferie 

Uge 2-6 
 
Danmark i 1700 tallet 
herunder bøndernes og 
borgernes forhold 
 

 
Læsning og samtale om 
billeder, tekster og kilder. 
 
Rollespil om bønderne – den 
fjerde stand. 
 
Eleverne laver en plan for, 
hvordan de vil bekæmpe 
pesten. 
 
 

 
- Jeg kan redegøre for, hvordan slaget ved Køge 

Bugt forløb. 
- Jeg kan forklare, hvad det betyder at være 

stavnsbundet. 
- Jeg kender til Frederik d. 4., og jeg kan redegøre 

for motiverne til en Grønlandsekspedition. 
- Jeg kender til Hans Egede, Brorson og Ludvig 

Holberg. 
- Jeg kan forklare til en klassekammerat, hvad 

Pietisme betyder. 
 

Uge 7 Vinterferie 

Uge 8-12  
 
Danmark i 1700 tallet 
herunder bøndernes og 
borgernes forhold 
 
 
 

 
Se ovenfor. 

 
Se ovenfor. 

Uge 13-15 
 
Slaveri på de dansk-
vestindiske øer 
 

 
Læsning og samtale om 
billeder, tekster og kilder. 
 
Paneldebat:  
Eleverne bliver præsenteret 
for forskellige former for 
moderne slaveri, som de skal 
forholde sig til. 
 

 
- Jeg kan redegøre for slavernes forhold. 
- Jeg har kendskab til de dansk-vestindiske øer, og 

jeg kan forklare, hvorfor Danmark havde interesse 
i eje dem. 

- Jeg ved, hvorfor menneskerettighederne blev lavet. 
 

Uge 16 Påskeferie 
 

Uge 17-22 
 
Den Amerikanske 
Frihedskrig 
 
 

 
Læsning og samtale om 
billeder, tekster og kilder. 
 
Produktion af egen 
forfatning. 

 
- Jeg ved, hvorfor amerikanerne gjorde oprør. 
- Jeg kan forklare, hvad der skete i Boston 1773. 
- Jeg kan redegøre for, hvad der står i amerikanske 

uafhængighedserklæring. 
- Jeg kan redegøre for, hvordan USA skiller sig ud 

fra andre lande. 
- Jeg kan indgå i en diskussion om 
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uafhængighedserklæringens nutidsrelevans.  
 

Uge 22-26 
 
Livet under besættelsen 
– et rollespil 
 

 
Eleverne  skal spille et spil, 
der hedder “Besættelsen i 
Danmark”. Det handler om, 
da Danmark var i krig. I 
spillet skal de fleste af dem 
forestille sig, at de er 
danskere, der bor i den lille 
by Vimmerslev. Nogle få 
skal spille den tyske 
Værnemagt, der har besat 
byens politistation. Nogle af 
danskerne er (hemmeligt!) 
modstandsfolk, og i spillet 
bliver det Værnemagtens 
opgave at finde 
modstandsfolkene og 
forhøre dem og sætte dem i 
fængsel.  
 

 
- Jeg har forståelse for, hvordan det var at leve i 

Danmark under besættelsen.  
- Jeg kan identificere sig med både modstandsfolk 

og tyske soldater, der var udstationerede i 
Danmark.  

- Jeg skal opleve, at modstandsfolkene var 
almindelige mennesker, og nogle gange meget 
unge.  

- Jeg ved, hvad det vil sige, at varer er rationerede.  
 

 
 
 
 


