
 

Årsplan 2016/2017 
Historie 9.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 1.  og 2. verdenskrig Historie.gyldendal.dk 

1. verdenskrig (De store 
fagbøger) 
2. verdenskrig (De store 
fagbøger) 
Mellem krigene 

• 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 42 -  Efterårsferie 
43 – 45 
 
 

1.  og 2.  verdenskrig Historie.gyldendal.dk 
1. verdenskrig (De store 
fagbøger) 
2. verdenskrig (De store 
fagbøger) 
Mellem krigene 

• 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? 

 
46 -  51 Industrialiseringen Historie.gyldendal.dk 

 
• Hvad satte gang i industrialiseringen i Danmark? 
• Hvordan påvirkede industrialiseringen leveforholdene for 

forskellige samfundsgrupper i Danmark? 
• Hvordan påvirkede industrialiseringen det danske samfund politisk 

og økonomisk? 
• Hvilke fordele og ulemper var der ved den første industrialisering i 

Danmark? 
• Hvordan har måden at producere varer på ændret sig fra slutningen 



af 1800-tallet til i dag? 
• I dag arbejder færre og færre mennesker i Danmark på fabrikker. 

Hvad er forklaringen på det? 
• Er Danmark stadig et industrisamfund? 

 
Uge 52 -  Juleferie 

1 -  2 Industrialisering Historie.gyldendal.dk • Hvad satte gang i industrialiseringen i Danmark? 
• Hvordan påvirkede industrialiseringen leveforholdene for 

forskellige samfundsgrupper i Danmark? 
• Hvordan påvirkede industrialiseringen det danske samfund politisk 

og økonomisk? 
• Hvilke fordele og ulemper var der ved den første industrialisering i 

Danmark? 
• Hvordan har måden at producere varer på ændret sig fra slutningen 

af 1800-tallet til i dag? 
• I dag arbejder færre og færre mennesker i Danmark på fabrikker. 

Hvad er forklaringen på det? 
• Er Danmark stadig et industrisamfund? 

3 -  12 Imperialisme Historie.gyldendal.dk • Hvorfor begyndte de europæiske lande at erobre områder i Afrika, 
Asien 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? 

 
 



 


