
Progressionsplan for historie, Brøndby Gymnasium (oktober 2010, BO, SC, KT) 
 
 

1.g 

 

Tænkeskrivning  

 

Formidlingsskrivning Digitale 

værktøjer 

1. 
semester: 

Hurtigskrivning 
Mindmap  
Skriv et brev om … 
Skriv en mail til 
Notater/stikord 
 

Øve dokumentation i 
opgaver vha. korrekt 
citatteknik og 
indsætning af fodnoter.  

Moodle 
(journal, 
onlinetekst, 
wiki).  
C map 

 Evaluering: Skriv i 10 
minutter om dagens 
emne/diskussion.  

Skriv en kort 
redegørende tekst. 
 

Word-
dokument.  

  Lave arbejdsspørgsmål 
til en tekst. 
 

 

2. 
semester 

Evaluering: 
Moodlequizzer m. 
kort tekst.  

Skriv en kort 
kildekritisk analyse. 
Korrekt citatteknik og 
fodnoter.  

 

  Begynde at formulere 
en problemformulering 
i samarbejde med 
læreren: 
Redegør, analyser, 
diskuter.  

 

Slutmål 1.g  
Skriv en historieopgave, hvor eleven kan skrive en redegørende tekst og 
foretag en kildekritisk gennemgang af en kilde. Korrekt citatteknik og 
fodnoter.  

 
 
 

2.g Tænkeskrivning  

 

Formidlingsskrivning Digitale 

værktøjer 

1. 
semester: 

Hurtigskrivning 
Mindmap  
Skriv et brev om … 
Skriv en mail til 
Notater/stikord 
Blog 

Øve dokumentation i 
opgaver vha. korrekt 
citatteknik og 
indsætning af fodnoter.  
 
Jeopardylab 

Moodle (journal, 
onlinetekst, 
wiki).  
C map 
Jeopardylab.com 

 Evaluering: Skriv i 10 
minutter om dagens 
emne/diskussion.  

Skriv længere 
redegørende tekst. 
 

word-dokument 



2. 
semester 

 Skriv længere 
diskuterende 
kildekritisk analyse. 
Korrekt citatteknik og 
fodnoter.  

 

  Formulere 
problemstillinger til 
forskellige emner. 

 

Slutmål 2.g  
Fortsætte arbejdet fra historieopgaven som oplæg til SRP-opgaven, hvor 
eleven kan skrive en redegørende tekst og foretag en kildekritisk gennemgang 
af en kilde. Korrekt citatteknik og fodnoter.  
 
Formidlingsprojekt: Lav en hjemmeside til et forløb.  

 
 

3.g Tænkeskrivning  

 

Formidlingsskrivning Digitale 

værktøjer 

1. 
semester: 

Hurtigskrivning 
Mindmap  
Skriv et brev om … 
Skriv en mail til 
Notater/stikord 
 

Øve dokumentation i 
opgaver vha. korrekt 
citatteknik og 
indsætning af fodnoter.  

Moodle 
(journal, 
onlinetekst, 
wiki).  
C map 

 Evaluering: Skriv i 10 
minutter om dagens 
emne/diskussion.  
Respons elev til elev 

Skriv en længere 
Skriv redegørende 
tekst. 
 

word-
dokument 

2. 
semester 

 Skriv længere 
diskuterende 
kildekritisk analyse. 
Korrekt citatteknik og 
fodnoter.  

 

  Formulere 
problemstillinger til 
forskellige 
emner/skrive 
problemorienteret 

 

Slutmål 3.g  
Skriv en SRP-opgave, hvor eleven kan skrive en diskuterende redegørende 
tekst og foretag en analyse af selvvalgt kilder i et tværfagligt perspektiv. 
Korrekt citatteknik og fodnoter skal anvendes til perfektion. 

 
 
 
 


