
 

Årsplan historie 8.-9. klasse 2020/21 
 
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 2020/21 vil være som følger: 

Uge  Emner/temaer med problemstillinger 

33-39  Guldalderen 1800 - 1870: 
 
Hvorfor blomstrede nationalfølelsen i 1800-tallet, og hvordan kom 
den til udtryk? 
 
Hvordan har nationalfølelsen udviklet sig siden? 
 
Hvilke begivenheder havde indflydelse på, at Danmark udviklede sig 
fra en helstat til en nationalstat? 
 
Hvordan er nederlaget i 1864 blevet brugt i eftertiden? 
 

43-51  Industrialiseringen 1870 - 1915: 
 
Hvad gjorde udviklingen fra landbrugssamfund til industrisamfund 
mulig? 
 
Hvordan var arbejdernes vilkår? 
 
Hvilken betydning fik arbejderbevægelsen? 
 
Hvordan ændrede kvindernes vilkår og muligheder sig i perioden? 
 
Hvilke sammenhænge er der mellem den politiske udvikling og 
industrialiseringen? 
 

1-5  Israel-Palæstina-konflikten: 
 
Hvilke årsager er der til Israel-Palæstina-konflikten?   

Hvorfor blusser konflikten op igen og igen? 
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Hvordan kan en mulig og realistisk løsning af 
Israel-Palæstina-konflikten se ud? 

8-12 
  

Ungdomskultur med selvvalgt problemstilling: 
 
Hvordan formulerer man historiske problemstillinger? 

Hvordan udvælger og vurderer man kilder, der kan belyse historiske 
problemstillinger? 

Hvordan kan kilder belyse historiske problemstillinger 

Hvordan har ungdomskulturer påvirket mennesker og samfund i 
Danmark 

14-25  Magt og tro (tværfagligt forløb historie og kristendom): 
 
Delemne: Korstogene 1096 - 1270 (højmiddelalderen 1000 - 1350)   
 
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) 
 
Hvordan og hvorfor blev reformationen indført i Danmark? 
 
Hvilke personer spillede en hovedrolle i reformationen i Danmark? 
 
Hvilke ændringer medførte reformationen? 
 

 

DET KONGELIGE TEATER BALLETSKOLEN ODENSE  
The Royal Danish Theatre Ballet School Odense 

Jernbanegade 20     DK-5000    Odense C 
Telefon: 63 12 32 12   E-mail: post@kglteater-odense.dk   CVR: 26804493 

mailto:post@balletskolen-odense.dk

