
Historie 9. A og 9. B 2017-2018 
 

 
Med udgangspunkt i ”Forenklede Fælles Mål” for faget historie arbejdes med flg. emner og temaer, således 

at eleverne gerne skulle få mulighed for at : 

• Forstå sig selv som historieskabte og historieskabende 

• Udbygge deres indsigt i væsentlige historiske begivenheder og samfundsforhold fra alle tidsepoker 

• Skabe sig overblik over og fordybe sig i arbejdet med menneskers dagligliv og livsvilkår gennem tiderne 

• Styrke deres forståelse af udviklingen af dansk kultur i mødet med andre kulturer 
 

 
Vi kommer i løbet af året til at arbejde med følgende: 

 

Emner Problemstillinger 

Diktatorernes årtier (Fortsættelse fra 8.klasse) - Hvorfor opstod diktatur i så mange lande i Europa? 
- Hvordan hænger første og anden verdenskrig sammen? 
- Hvordan opstod nazismen i Tyskland? 
- Hvordan kunne Holocaust opstå? 
- Hvordan forløb krigen sig og hvilket udfald fik den? 

Fra besættelse til ungdomsoprør - Hvad gik Danmarks samarbejdspolitik med Tyskland ud på? 
- Hvordan var forholdene i Danmark under besættelsen? 
-Hvordan blev Danmark befriet, og hvilket syn havde danskerne 
efterfølgende på tyskerne? 
- Hvad gik Marshall-hjælpen ud på? 
- Hvordan havde Danmark det i efterkrigstiden? 
- Hvorfor opstod FN og NATO? 

En delt verden - Hvordan hænger den kolde krig sammen med 2. verdenskrig? 
- Hvilke problemer forekom mellem østen og vesten? 
- Hvad gik koreakrigen ud på? 
- Hvilken betydning havde Berlin-muren for det daværende Tyskland 
og verden generelt? 
- Hvad skete der under Cuba-krisen? 
- Hvilken betydning havde Vietnam-krigen? 
- Hvordan og hvorfor afsluttes den kolde krig? 

Verdens brændpunkter - Hvad går Israel- Palæstinakonflikten ud på? 
-Hvilke andre konflikter er der i Mellemøsten? 
- Hvilke konsekvenser har afkoloniseringen af Afrika? 
- Hvem er Nelson Mandela, og hvilken betydning har han haft for 
afslutningen af apartheidstyret? 
- Hvad er terrorisme, og hvordan har den udviklet sig siden 9/11 

Vækst, velfærd og krise - Hvordan rammes den vestlige verden af oliekrisen? 
- Hvad gik jordskredsvalget i 1973 ud på? 
- Hvilke politiske utilfredsheder opstod der i 70’erne? 
- Hvordan udviklede det danske samfund sig i 80’erne? 

 
 

 
Med forbehold for ændringer // JF  


