
Årsplan 8.klasse historie 2016/2017 
 
Uge Emne  Materiale og kilder Problemstillinger 
33-35 
 

Kildekursus 
 

Historie.gyldendal.dk 
Eksempler på forskellige kildetyper 

Kildekritiske begreber 
Problemstillinger 
Kildekritisk model 
 

Uge 36 – Lejrskole 
37 – 41 
 

Guldalder Baggrundsstof 
Historie.gyldendal.dk 
 
Eksempler på kilder 
Bombardement af KBH 1807, J.P. Møller (maleri) 
Jakob Kjellerup om den økonomiske krise, (brev) 
H.C. Andersen om en henrettelse 
Tiggeren hos de slette mennesker (maleri) 
Bøgeskov i maj (maleri) 
 
 

• Hvordan levede de forskellige befolkningsgrupper i Danmark i 
begyndelsen af 1800-tallet?  

• Hvordan påvirkede englandskrigene den danske økonomi?  
• Hvad og hvem skabte forandringer i perioden?  
• Hvordan gik det til, at enevælden blev afløst af en slags folkestyre i 

midten af 1800-tallet?  
• København var landets største by. Hvordan var livet inden for 

voldene?  
• Hvordan var synet på de fattige?  
• Straffe for forbrydelser er anderledes nu end i guldalderen. Hvad er 

forklaringen på det?  
• Hvordan kom nationalromantikken til udtryk i kunsten?  
• Hvilke sammenhænge var der mellem de samfundsmæssige forhold 

og kunsten? 

Uge 42 – Efterårsferie 
43 - 45 Myter i historien  

(Absalon) 
Baggrundsstof 
Historie.gyldendal.dk 
I-bog om Absalon 
 
Eksempler på kilder 
Myten om Niels Ebbesen (tekst) 
Jernbanesabotagen (fotografi) 
 

• Hvad er en myte 
• Hvilken betydning har myter for historien? 
• Hvilken betydning har myter for vores forståelse af historien og fortiden? 
• Hvilke eksempler på myter findes der? 
• Hvorfor opstår myter 
• Hvem var Absalon? 
• Hvorfor er Absalon et kanonpunkt? 

46 - 51 Imperialismen Baggrundsstof 
www.historiegyldendal.dk • Hvorfor begyndte de europæiske lande at erobre områder i Afrika, Asien 



 
Eksempler på kilder 
Udbredelsen af europæiske kolonier i 1891 og 1914 
(kort) 
Produkter fra kolonierne (tegning fra skolebog) 
Imperialismens positive sider (historikers konklusion) 
Cecil Rhodes om de indfødtes rettigheder ( tale) 
 

og Stillehavet?  

• Hvilke europæiske lande var førende under imperialismen?  

• Hvilken betydning fik imperialismen for folkene i Afrika, Asien og 

Stillehavet?  

• Hvornår og hvorfor blev kolonierne selvstændige lande?  

• Hvordan præger imperialismen de tidligere kolonier rundt om i verden i 

dag?  

• Hvordan opfatter man imperialismen i dag? 

Uge 52 - Juleferie  
1-3 
 

Historiske 
kanonpunkter . 
et kreativt 
projekt 
 

www.historie.gyldendal.dk 
 
I samarbejde med 7.klasse udarbejdes et visuelt produkt 
af historiske kanonpunkter 
 

• Hvilke kanonpunkter er der? 

Uge 4 – Emneuge/projektuge 
5 – 6 Historiske 

kanonpunkter . 
et kreativt 
projekt 

  
 

Uge 7 - Vinterferie 
9 – 17 1. og 2. 

verdenskrig 
Baggrundsstof 
www.danskgydelndal.dk 
Herrefolket (dokumentar vores århundrede) 
Uddrag af de store fagbøger 
 
Eksempler på kilder 
Britisk angreb (dagbogsuddrag) 
Intet nyt fra vestfronten (romanuddrag) 
Sovjetisk-tyske ikke-angrebspagt (satiretegning) 
Et øjenvidne fra Kaunas 
Krigens pris i menneskeliv (tabel) 
 
 

• Omkring 1900 var der sket store fremskridt i Europa, og de 
europæiske lande handlede og samarbejdede mere og mere. 
Hvorfor udvikledes der alligevel konflikter mellem de europæiske 
stormagter?  

• Hvordan kunne et mord på en østrig-ungarsk tronfølger udløse en 
verdenskrig?  

• Hvordan skabte fredsaftalerne efter 1. Verdenskrig nye konflikter?  
• Hvorfor mistede mange tilliden til demokratiet, hvilket medførte, at 

en række europæiske lande fik en mere eller mindre diktatorisk 
styreform i 1920’erne og 1930’erne?  



• Hvad er anti-semitisme, og hvordan og hvorfor udviklede den sig 
til et folkedrab?  

• Hvorfor udbrød der en ny krig i Europa i 1939, og hvorfor 
udviklede den sig til en verdenskrig?  

• Hvordan klarede Danmark og danskerne sig gennem krigene? 

Uge 14 - Studietur 
Uge 15 - Påskeferie 

9 - 17 1. og 2. 
verdenskrig 

 
 

 
 
 

18 - 25 Korstog Baggrundsstof 
Hit med historien 8 
Korstog til Jerusalem (dokumentar) 
 
Eksempler på kilder 
Uddrag af Pave Urbans tale 
Massakren i Jerusalem (erindring) 

• Hvad mente de kristne og muslimerne om ”retfærdig krig”? 
• Hvordan blev Islam udbredt i Middelalderen? 
• Hvordan og hvorfor opfordrede paven til korstog? 
• Hvordan foregik korstogene? 
• Hvorfor drog kristne riddere fra Europa på korstog til ”Det hellige 

land”? 
• Hvem kæmpede korsridderne imod? 
• Hvordan behandlede de kristne korsriddere befolkningen i de 

erobrede områder? 
• Hvem var Saladin? Hvordan behandlede han befolkningen i de 

erobrede områder? 
• Hvordan var forholdet mellem de muslimske tyrkere og de kristne 

europæere i århundrederne efter korstogene? 
• Hvad kendetegnede de danske korstog i Østersøen? 
• Hvilken rolle spiller historien om Middelalderens korstog i dag i 

forholdet mellem Vesten og den muslimske verden? 

 
Uge 23 – Emneuge 

 


