
Årsplan for historie 8.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 kompetence-, færdigheds- og vidensmål.
Kompetencemålene er generelle og overordnede, mes færdigheds- og vidensmålene er
mere nede i detaljen.
Årsplanen er en vejledende plan, som er fleksibel, således at ændringer meget vel kan
forekomme, hvis klassen eller jeg skulle få gode idéer i løbet af skoleåret.

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

Kanonpunkter:
● Augustoprør og jødeaktion 1943
● Kanslergadeforliget
● Kvinders valgret
● Energikrisen 1973
● Murens fald

Emne Kompetencemål Læringsmål Evaluering

August-september
Industrialiseringen

• Kompetenceområde:
Kronologi og
sammenhæng

• Videns- og
færdighedsområde:
Kronologi, brud og
kontinuitet (fase 2)

• Jeg kan forklare,
hvordan
industrialiseringen var
anderledes end
tidligere perioder.

• Jeg kan diskutere,
hvad
industrialiseringen har
betydet for menneske
og samfund.

Evalueringsopgave

September-oktober
Drømmen om det
gode liv -
udvandringen til
Amerika

Kronologi og
sammenhæng
Eleven kan på
baggrund af et
kronologisk overblik
forklare, hvorledes
samfundet har udviklet
sig under forskellige
forudsætninger

Eleven kan redegøre
for årsager til
danskernes
udvandring til Amerika
og perspektivere til
nutidige begivenheder.

Gruppeopgave/kildeop
gave:
Historieformidling til
“Historiekanalen”,
8.klasse samt
feedback fra klassen
på nyhedsindslag.

November-decembe
r
Afvigerne

Historiebrug Eleverne kan sætte
afvigere i et historisk
perspektiv fra

Fælles evaluering



Eleven kan forklare
samspil mellem fortid,
nutid og fremtid

middelalderen til
nutiden – hvem var
afvigere set i forhold til
love og regler.

Januar-marts
Grundloven
dengang og nu

Hvorfor har vi en
grundlov, og hvad
betyder den for os i
dag?

Kronologi og
sammenhæng
Eleven kan på
baggrund af et
kronologisk overblik
forklare, hvorledes
samfund har udviklet
sig under forskellige
forudsætninger.

Eleverne kan forklare,
hvordan og hvorfor
Grundloven har
ændret sig fra 1849 og
frem til i dag.

Eleverne kan med
udgangspunkt i
Grundloven forklare
begreberne magtens
tredeling, ytringsfrihed
og forsamlingsfrihed.

Arbejde med tidslinje.

Forklare Grundlovens
vigtigste paragraffer i
følge eleven (film)

Marts-maj
Tjekkoslovakiets
historie/theresiens
tadt

Kronologi og
sammenhæng
Eleven kan på
bagrund af et
kronologisk overblik
forklare, hvorledes
samfund har udviklet
sig under forskellige
forudsætninger.

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 ”spærret inde”,
og perspektivere til
lignende forhold andre
steder i verden.

Gruppearbejde og
fremlæggelse

Maj-juni
Danmark besat med
fokus på
samarbejdspolitikke
n og
modstandskampen

 Der er mange måder
at gøre modstand på.
Under besættelsen
udviklede modstanden
mod tyskerne sig
gradvist i takt med den
store verdenskrig.  I
denne del af forløbet
skal I undersøge,
hvordan og hvorfor

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

Jeg kan fortælle om
besættelsen med
afsæt i augustoprøret
og jødeaktionen.

Jeg kan anvende
kilder til at belyse
problemstillinger.
Jeg kan diskutere
modstandskampens
forskellige sider ud fra
min egen og andres
opfattelse.

Evalueringsopgaven
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.



modstandskampen
udviklede sig i løbet af
de fem år,
besættelsen varede.

besættelsen
hverdagslivet i
Danmark?

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


