
Årsplan for historie 9.klasse 22/23.
Denne årsplan er bygget op efter kompetencemålene for 9. klasse i forenklede Fælles Mål med

særligt fokus på 3. fase. Målene er delt op i kompetencemål og færdigheds- og vidensmål.

Kompetencemålene er generelle og overordnede, mens færdigheds- og vidensmålene er mere nede i

detaljen.

Undervisningen vil primært tage udgangspunkt i grundbogen “Historie 9” og “Det historiske overblik”,

begge fra forlaget Gyldendal samt www.historiefaget.dk

Aktiviteter, læringsmål, tegn på læring og evaluering er dynamiske igennem skoleåret.

Aktivitet/emne/uge Kompetencemål Læringsmål for
undervisningsforløb

Evaluering

Uge 33-37

“Det gode liv”

Kronologi og sammenhæng:
Eleven kan på baggrund af et

kronologisk overblik forklare,

hvorledes samfund har udviklet

sig under forskellige

forudsætninger

Historiebrug:
Eleven kan forklare samspillet

mellem fortid, nutid og fremtid.

Historiske scenarier:

Eleven kan udlede forklaringer på

historiske forhold og forløb ud fra

historiske scenarier.

Eleverne kan redegøre for forskellige

former for “det gode liv”

Eleverne kan arbejde med forskellige

måder at skabe “det gode liv på”

Debat
Eleverne skal
kunne
argumentere ud fra
forskellige
synsvinkler.

Uge 33-39

“Den kolde krig”

Kronologi og sammenhæng:
Eleven kan på baggrund af et

kronologisk overblik forklare,

hvorledes samfund har udviklet

sig under forskellige

forudsætninger

Historiebrug:
Eleven kan forklare samspil

mellem fortid, nutid og fremtid

Historiekanon:

Eleven kan bruge kanonpunkter til at

skabe historisk overblik og

sammenhængsforståelse

Historiske scenarier:

Eleven kan udlede forklaringer på

historiske forhold og forløb ud fra

historiske scenarier

Eleverne kan forklare de historiske

fakta om murens  opståen og fald

Eleverne kan redegøre for

levevilkårene i DDR

Eleverne kan give bud på, hvilken

betydning det har for et folk, at være

Evalueringsark

Projektorienteret
gruppearbejde og
fremlæggelse

http://www.historiefaget.dk


”spærret inde”, og perspektivere til

lignende forhold andre steder i verden.

Uge 40-48
“Afrika - Europas
nabo”

Imperialismens fald
Optakten til 1.
verdenskrig

Kronologi og sammenhæng:
Eleven kan på baggrund af et

kronologisk overblik forklare,

hvorledes samfund har udviklet

sig under forskellige

forudsætninger

Historiebrug:
Eleven kan forklare samspillet

mellem fortid, nutid og fremtid.

Det lokale, regionale og globale:
Eleven kan forklare historiske

forandringers påvirkning af samfund

lokalt, regionalt og globalt

Konstruktion og historiske
fortællinger:
Eleven kan analysere konstruktion og

brug af historiske fortællinger med

samtids- og fremtidsrettet sigte

Historisk bevidsthed:

Eleven kan redegøre for brug af

fortiden i argumentation og handling

Historiekanon:
Eleven kan bruge kanonpunkter til at

skabe historisk overblik og

sammenhængsforståelse.

Projektorienteret

gruppearbejde og

fremlæggelse

Uge 49,50-1,2-3,5-6

“En hel verden?”/

Menneskerettigheder
bliver til?

“Hvad skal vi med en
Grundlov”?

Ligheder og rettigheder
gennem historien

Hvordan afspejles
Grundloven i hverdagslivet
for unge i dag, og hvilken
betydning har nogle af de
centrale paragraffer i
Grundloven for samfundet?

Hvordan fungerer magtens
tredeling, og hvorfor er den
vigtig i et demokratisk
samfund?

Historiebrug:
Eleven kan forklare samspillet
mellem fortid, nutid og fremtid:

Det lokale, regionale og globale:
Eleven kan forklare historiske
forandringers påvirkning af samfund
lokalt, regionalt og globalt

Konstruktion og historiske
fortællinger:
Eleven kan analysere konstruktion og
brug af historiske fortællinger med
samtids- og fremtidsrettet sigte

Historisk bevidsthed:

Eleven kan redegøre for brug af
fortiden i argumentation og handling

Historiekanon:
Eleven kan bruge kanonpunkter til at
skabe historisk overblik og
sammenhængsforståelse

Projektorienteret
gruppearbejde og
fremlæggelse



Uge 8,11-15

Uge 15 udtræk

Besættelsestiden

Bl.a. repetition af pensum
fra 8. kl om
besættelsestiden - Hitlers
vej til magten

Men også fokus på
samarbejdspolitikken.

Forberede prøve i tilfælde
af at faget bliver udtrukket.

Forløbet tager afsæt i fagets
tre kompetenceområder:
Kronologi og
sammenhæng,
Kildearbejde samt
Historiebrug.

Problemstillinger:

Hvad var formålet med
samarbejdspolitikken, og
hvorfor bliver den stadig
debatteret i dag?

Hvordan påvirkede
besættelsen hverdagslivet i
Danmark?

Hvordan gjorde danskerne
modstand under
besættelsen, og var
stikkerlikvideringerne
retfærdige?

Eleven kan redegøre for 2.
Verdenskrigs optakt og forløb og

d hv hvad årsagerne var til
zisternes jød jødeforfølgelser.

kEleven kan fortælle om besættelsen
med afsæt i augustoprøret og
eaktionen.

kEleven kan forklare, hvilke
dilemmaer landets fattige stod over
under besættelsen.

Evalueringsopgave
n er en quiz med
en række
interaktive
opgavetyper, som
eleven løser på
egen hånd.
Opgaven evaluerer
viden og
færdigheder, som
ligger til grund for
at kunne opfylde
forløbets
læringsmål.
Opgaven evaluerer
kun de mål, der er
mulige at evaluere
i en quiz.


