
Årsplan 2016/2017 
Historie 7.klasse 

 
 
Uge Emne Materiale Problemstillinger 
33 -  35 Kildekursus 

 
Historie.gyldendal.dk • Kildekritisk model 

• Kildekritiske begreber 
• Problemstilling 
• Et eksempel 
• Skriftlige kilder 
• Visuelle kilder 
• Grafiske kilder 
• Film som kilder 
• Akustiske kilder 
• Omgivelser som kilder 

Uge 36 -  Lejr 
37 -  41 Konfirmation Historie.gyldendal.dk 

 
• Hvorfor blev konfirmationen indført i den kristne kirke? 
• Hvordan foregik konfirmationsforberedelsen i 1700- og 

1800-tallet? 
• Hvorfor og hvordan blev konfirmationen brugt til at 

disciplinere befolkningen i 1700- og 1800-tallet? 
• Hvordan har ceremonierne omkring konfirmationen 

ændret sig? 
• Hvordan har konfirmationen været brugt til at markere 

overgangen fra barn til voksen? 
• Hvordan foregår overgangsritualer i andre religioner og 

kulturer? 

Uge 42 -  Efterårsferie 
43 – 45 
 

Konfirmation Historie.gyldendal.dk • Hvorfor blev konfirmationen indført i den kristne kirke? 
• Hvordan foregik konfirmationsforberedelsen i 1700- og 



 1800-tallet? 
• Hvorfor og hvordan blev konfirmationen brugt til at 

disciplinere befolkningen i 1700- og 1800-tallet? 
• Hvordan har ceremonierne omkring konfirmationen 

ændret sig? 
• Hvordan har konfirmationen været brugt til at markere 

overgangen fra barn til voksen? 
• Hvordan foregår overgangsritualer i andre religioner og 

kulturer 

46 -  51 Revolution og 
omvæltning 

Historie 7 • Hvad er en revolution? 
• Hvorfor udbrød der revolution i Frankrig? 
• Hvad var Stormen på Bastillen? 
• Hvad er menneskerettighedserklæringen? 
• Hvilke ændringer kom der i kølvandet på Den franske 

revolution? 
• Hvilke tanker lå til grund for Oplysningstiden? 
• Hvordan kom Napoleon til magten? 
• Hvilke konsekvenser fik Napoleons politik for 

Frankrig? 
• Hvilke andre revolutioner, har der været rundt om i 

verden, og hvad var deres formål? 

Uge 52 -  Juleferie 
1 -  6 Historiske 

kanonpunkter 
 – Et kreativt 
projekt 
 

Historie.gyldendal.dk 
 
I samarbejde med 8.klasse 
udarbejdes et visuelt produkt 
af historiske kanonpunkter 
 

 

7 -  Vinterferie 
8 -  17 Sammen er vi 

stærke 
Hit med historien 7 • Hvorfor opstod der flere religiøse bevægelser i 1800–

tallet? 



• Hvorfor var det især landarbejdere og fiskere, der 
sluttede sig til Indre Mission, mens mange gårdmænd 
blev grundtvigianere? 

• Hvilke forskelle og ligheder er der mellem den tids 
religiøse bevægelser og nutidens? 

• Hvordan mon samfundet havde udviklet sig, hvis der 
ikke var oprettet fagforeninger i slutningen af 1800-
tallet? 

• I dag vælger flere, at de ikke vil være med i en 
fagforening. Hvad kan være forklaringen på det? 

• Hvad er fagforeningens rolle nu om dage? 
• Hvorfor betød grundloven fra 1849 ikke at, at mænd og 

kvinder blev ligestillet? 
• Hvorfor var der ikke ligeløn før 1973? 
• Er mænd og kvinder ligestillet nu om dage? 
• Hvad skal der gøre for at få reel ligestilling mellem mænd 

og kvinder?  

18 -  25 Balance og 
besættelse 

Hit med historien 7 • Hvorfor havde Napoleon succes med at føre krig indtil 
1812? 

• Hvem bestemte den europæiske balance i 1815, og hvilke 
interesser havde de? 

• Hvorfor forsøgte de europæiske stormagter ikke at 
forhindre 1. verdenskrig? 

• Hvorfor blev der ikke genskabt en europæisk balance 
efter 1. verdenskrig? 

•  Hvordan havde Europa udviklet sig efter 1. verdenskrig, 
hvis stormagternes ledere havde fulgt præsident Wilsons 
råd? 

• Hvorfor var mange mennesker utilfredse med den 
demokratiske styreform i 1930’erne? 

• Hvad gjorde fascisterne i Italien og nazisterne i Tyskland 



for at overvinde den økonomiske krise? 
• Hvad kunne der være sket, hvis den danske regering 

havde nægtet at overgive sig og fortsat kampen den 
9.april 1940? 

• Hvorfor overfaldt man piger, der havde været kærester 
med tyske soldater? Sker tilsvarende i dag? 

 
 


