
Årsplan for historie i 7. klasse 2022-2023 

Undervisningen tilrettelægges i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bindende 

kompetencemål og færdigheds –og vidensområder for faget historie efter 9. klassetrin samt fagets 

formålsparagraf, der lyder som følger: 

”Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologiske 
overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive fortrolige 
med dansk kultur og historie. 

Stk. 2. Eleverne skal arbejde analytisk og vurderende med historiske sammenhænge og 
problemstillinger for at udbygge deres forståelse af menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne og opnå 
indsigt i kontinuitet og forandring. 

Stk. 3. Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, at de forstår, 
hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. Derved opnår eleverne forudsætninger for at 
leve i et demokratisk samfund.” (Undervisningsministeriet, 2021) 

 

Jf. Folkeskolens historiekanon vil undervisningen tage udgangspunkt følgende forløb og emner: 

Emne/forløb Beskrivelse Kompetenceområde 

Oplysningstiden Vi vil gå i dybden med 
oplysningstiden tanker og vigtige 
historiske begivenheder. Bl.a. 
kanonpunkterne stavnsbåndets 
ophævelse i Danmark og 
stormen på bastillen i Frankrig. 

• Kronologi og 
sammenhæng 

 

• Kildearbejde 
 

• Historiebrug 

Københavns bombardement Vi sætter fokus på 
bombardementet af København 
og de forudgående krige mod 
England, der førte til 
bombardementet. 

• Kronologi og 
sammenhæng 

 

• Kildearbejde 
 

• Historiebrug 

Slavehandlens ophør Danmark var i perioden 1660 – 
1848 en slavehandlende nation. 
Officielt blev slavehandel forbudt 
i 1803, men det fortsatte 
alligevel frem til ca. 1848. 

• Kronologi og 
sammenhæng 

 

• Kildearbejde 
 

• Historiebrug 

Kvinders valgret Da Danmark i 1849 med 
Grundlovens indførelse blev et 
demokrati var det kun mænd, 
der kunne stemme og stille op til 
Folketinget. Dette blev ændret i 
1915. Vi ser nærmere på, 
hvordan og hvorfor dette blev 
ændret, samt hvad det betød. 

• Kronologi og 
sammenhæng 

 

• Kildearbejde 
 

• Historiebrug 

Kanslergadeforliget Kanslergadeforliget er en af de 
største politiske aftaler i 

• Kronologi og 
sammenhæng 



Danmarkshistorien. Hvilken 
betydning havde aftalen 
dengang, og hvilken betydning 
har den haft frem til i dag? 

 

• Kildearbejde 
 

• Historiebrug 

Augustoprøret 1943 Under 2. verdenskrig gjorde den 
danske befolkning oprør mod 
den tyske besættelsesmagt. 
Dette fik stor betydning for den 
danske regering, der havde valgt 
at samarbejde med Tyskland. 

• Kronologi og 
sammenhæng 

 

• Kildearbejde 
 

• Historiebrug 

 

 

Lavet af Kasper Linneberg – med forbehold for ændringer. 

 

 


