
Historie årsplan 8. Klasse  
 

Varighed  Forløb  Kompetencemål og 

område  

Beskrivelse/problemstillinger  

August-

september  

Industrialiseringen  Kronologi og 

sammenhæng 

Eleven kan på bagrund 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. 

• 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? 

• 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? 

Oktober-

November  

Grundloven før og 

nu  

Kronologi og 

sammenhæng 

Eleven kan på bagrund 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 

• Hvad var begrundelserne for, at 

Grundloven fra 1849 ikke betød, at 

alle fik valgret?  

• Hvorfor begyndte kvinder først 

flere år efter vedtagelsen af 

Grundloven at kæmpe for større 

ligestilling? 

• Hvilken faktorer førte til, at 

kvinder fik valgret i 1915? 



mellem fortid, nutid og 

fremtid. 

December  Danneborg  Kronologi og 

sammenhæng 

Eleven kan på bagrund 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. 

• Hvordan er myten om 

Dannebrog opstået? 

• Hvordan er myten om 

Dannebrog blevet brugt i 

danskernes selvforståelse? 

• Hvordan har betydningen af 

Dannebrog ændret sig fra før til 

nu? 

Januar-

Febuar 

1. og 2. 

Verdenskrig 

- Herunder: 

Danmarks 

befrielse 5. Maj 

1945.  

Kronologi og 

sammenhæng 

Eleven kan på bagrund 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. 

• 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 antisemitisme, 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? 

Marts-April  Imperialismen  

Særligt fokus:  

Det britiske 

imperium.  

Kronologi og 

sammenhæng 

Eleven kan på bagrund 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. 

• Hvorfor begyndte de europæiske 

lande at erobre områder i Afrika, 

Asien og Stillehavsområdet i 1800-

tallet?  

• Hvilke konsekvenser fik 

imperialismen i de erobrede 

områder? 

• Hvorfor og hvordan blev 

kolonierne selvstændige lande? 

• Hvordan præger imperialismen de 

tidligere kolonier rundt om i 

verden i dag?  

• Hvordan opfatter man 

imperialismen i dag? 

 

Supplerende materiale 

Aktiviteter: 

Fra billedkilde til problemstilling 

 

Maj-Juni  Danmark som 

kolonimagt  

Herunder:  

Slaveri.  

Kronologi og 

sammenhæng 

Eleven kan på bagrund af et 

kronologisk overblik 

forklare, hvorledes samfund 

har udviklet sig under 

forskellige forudsætninger. 

 

Kildearbejde 

• Hvorfor og hvordan skaffede 

Danmark sig kolonier i troperne? 

• Hvordan optrådte Danmark som 

kolonimagt – var det anderledes 

end de andre europæiske magter? 

• Hvilket menneskesyn var udbredt i 

1600-1700-tallet, når europæerne 

gjorde afrikanere til slaver? 

https://historie.gyldendal.dk/laerer/aktiviteter/kildearbejde


Eleven kan vurdere 

løsningsforslag på 

historiske problemstillinger. 

 

Historiebrug 

Eleven kan forklare samspil 

mellem fortid, nutid og 

fremtid. 

• Hvorfor tog Danmark del i 

slavehandelen over Atlanten, og 

hvordan blev slaverne behandlet på 

sukkerplantagerne i Dansk 

Vestindien? 

• Hvilke faktorer førte til ophævelse 

af slaveriet? 

• Hvordan ser vi i dag på 

kolonitiden? 

 

 


