
 

  

 
 

Årsplan historie 8.-9. klasse 2017/18 
 
Baggrunden for årsplanen i historie er Undervisningsministeriets retningslinjer i form af Fælles Mål, 
hvor fokus er på følgende 3 kompetenceområder: 
 

- Kronologi og sammenhæng: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, 
hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger. 

- Kildearbejde: Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger. 
- Historiebrug: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid. 

 
Emnerne/temaerne for skoleåret 2017/18 vil være som følger: 

Uge  Emne/tema 

33-40  Overemne: Magt og tro (tværfagligt med kristendom) 
 
Delemne: Korstogene 1096-1270 (højmiddelalderen 1000-1350)   
 
Problemstillinger: 

- Hvad er et korstog? 
- Hvorfor drog man på korstog? 
- Hvilke kriterier er der for hellig krig? 
- Kan man sammenligne middelalderens korsriddere med 

nutidens hellige krigere? 
 
 
Delemne: Reformationen 1536 (renæssancen 1500-1660) 
 
Problemstillinger: 

- Hvordan og hvorfor blev reformationen indført i Danmark? 
- Hvilke personer spillede en hovedrolle i reformationen i 

Danmark? 
- Hvilke ændringer medførte reformationen? 

43-51  Danskhed - guldalderen i Danmark 1800-1870 
 
Problemstillinger: 

- Hvorfor blomstrede nationalfølelsen i 1800-tallet, og hvordan 
kom den til udtryk? 

- Hvilke historiske begivenheder bidrog til opblomstringen af 
danskhed? 

- Hvordan kom nationalfølelsen til udtryk i perioden? 
- Hvordan har nationalfølelsen udviklet sig siden siden? 
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1-6  Den kolde krig 1945-1989 
 
Problemstillinger: 

- Hvilke årsager er der til den kolde krig? 
- Hvordan så verden ud i perioden mellem 1945-1989 
- Hvilke ideologierne og samfundssyn gjorde sig gældende i 

perioden? 
- Hvilke konsekvenser medførte den kolde krig? 

8-12  Danmark og det internationale samfund efter murens fald 1990-2017 
 
Problemstillinger: 

- Hvad er Danmarks rolle i det internationale samfund, og 
hvordan har den udviklet sig gennem tiden? 

- Hvordan har den danske udenrigspolitik ændret sig siden 
murens fald? 

- Bør Danmark være en del af FN og Nato? 
- Hvilken betydning har 11. september 2001 haft for dansk 

udenrigspolitik? 

14-25  2 verdenskrige og en halvleg 1914-1945 
 
Problemstillinger: 

- Hvilken begivenhed udløste krigene? 
- Hvilke årsager var der til krigene? 
- Hvorfor udviklede en europæisk krig sig til en verdenskrig? 
- Hvilke konsekvenser fik krigene? 
- Hvilken sammenhæng er der mellem 1. og 2. verdenskrig? 
- Hvilken rolle spillede Danmark under krigene? 
- Hvorfor blev Danmark besat af tyskerne, og hvordan reagerede 

Danmark på besættelsen? 
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