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  Besættelsen 

Kronologi og sammenhæng 
Historiebrug 
 
Eleverne kan: 
 

• se på de brud, der skete under 
krigen og diskutere, hvorfor 
de skete, og hvad de kom til at 
betyde. 

• forklare, hvordan udviklingen i 
styrkeforholdet mellem 
krigens parter fik betydning 
for fx modstandskampen i 
Danmark 

• beskrive og forklare, hvilken 
betydning besættelsen har for 
danskernes selvforståelse og 
nationale identitet over tid. 

• gøre rede for, hvordan krigens 
gang ændrede danskernes 
opfattelse af 
besættelsesmagten. 

• diskutere udfordringer og 
problematikker ved 
retsopgøret. 

Problemstillinger: 

• Hvordan var 

modstandskampen i 

Danmark? 

• Hvordan og hvorfor 

ændredes danskernes 

opfattelse af 

besættelsesmagten? 

• Hvordan blev retsopgøret 
efter besættelsen 
gennemført? 

• Hvordan og hvorfor har 

fortællingerne om 

besættelsen og befrielsen 

ændret sig? 

Materialer: 
 
Historie.gyldendal.dk 

 

Historie 8 

 

Diverse dokumentarer, film 
og materialer fra andre 
platforme. 
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• drøfte, hvilken betydning 
fortællinger om besættelsen 
og befrielsen har i dag. 

•  
 
 

  Kold Krig  

Kronologi og sammenhæng 
Kildearbejde 
Historiebrug 
 
Eleverne kan: 

• gøre rede for forskellige 
faktorer og forklaringer på 
Den Kolde Krig. 

• forklare forskelle på det 
sovjetiske og europæiske-
amerikanske samfundssystem 
(bl.a. markedsøkonomi vs. 
planøkonomi, demokrati vs. 
partidiktatur). 

• give eksempler på FN’s rolle 
og magt under Den Kolde Krig. 

• give eksempler på 
sammenstød og konflikter 
mellem supermagterne under 
Den Kolde Krig. 

• diskutere forklaringer på, at 
Den Kolde Krig ikke blev 
”varm”. 

Problemstillinger: 
 

• Hvordan kan man forklare 
baggrunden for Den kolde 
Krig? 

• Hvilke krige og konflikter 
opstod som følge af Den 
Kolde Krig? 

• Hvordan søgte 
supermagterne USA og 
Sovjetunionen at få så stor 
indflydelse i verden som 
muligt? 

• Hvorfor kom det ikke til 
direkte krig mellem 
supermagterne USA og 
Sovjetunionen? 

• Hvilken betydning fik 
Cubakrisen for Den kolde 
Krig? 

• Hvordan kom frygten for en 
ny verdenskrig til udtryk? 

Materialer 
 

Historie.gyldendal.dk 

 

Historie 8 

 

Diverse dokumentarer, film 

og materialer fra andre 

platforme. 
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• fortælle om supermagternes 
stedfortræderkrige, og hvilken 
rolle supermagterne havde i 
disse krige. 

• beskrive atomkapløbet under 
Den Kolde Krig og drøfte 
forklaringer på, at atomvåben 
ikke blev anvendt. 

• gøre rede for dansk 
udenrigspolitik under Den 
Kolde Krig og give eksempler 
på nogle dilemmaer. 

• beskrive dagliglivet i Danmark 
under Den Kolde Krig. 

• fortælle om faktorer, der førte 
til kommunismens og 
Sovjetunionens sammenbrud 
og Den Kolde Krigs afslutning. 

• drøfte udfordringer og 
konflikter mellem Øst- og 
Vesteuropa efter afslutningen 
på Den Kolde Krig. 

 

• Hvilke konsekvenser fik 
Den Kolde Krig for 
Danmarks forsvarspolitik? 

• Hvorfor fik Grønland 
sikkerhedspolitisk en vigtig 
betydning under Den Kolde 
Krig? 

• Hvordan blev befolkningen 
i Danmark påvirket af Den 
Kolde krig? 

• Hvorfor begyndte 
Østblokken at gå i 
opløsning i 1980’erne? 

• Hvorfor blev forholdet 
mellem Sovjetunionen og 
USA bedre i slutningen af 
1980’erne? 

• Hvorfor brød 
Sovjetunionen sammen? 

      

      

  Terrorisme 
Kronologi og sammenhæng 
Kildearbejde 
Historiebrug 

Problemstillinger: 
 
Hvad betyder terrorisme? 

Materialer: 
 
Historie 9 
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Eleverne kan: 
 

• redegøre for terrorisme 
igennem tiderne 

• Kan beskrive hvordan 
terrorismen har udviklet sig? 

• kan fortælle om forskellige 
organisationer indenfor terror 

• gøre rede for terrorismen 
betydning for nyere vestlig 
historie 

• Kunne fortælle om faktorer, 
som har ført til terrorisme 

 
Hvornår er det terrorisme eller 
frihedskamp? 
 
Hvorfor tyr nogle til terrorisme? 
 
Hvad kan man opnå med 
terrorisme? 
 
Hvordan har terrorismens historie 
udviklet sig 

 
Historie.gyldendal.dk 

 

Diverse dokumentarer, film 
og materialer fra andre 
platforme. 

      

  
Sygdomme gennem 

tiden 

Kronologi og sammenhæng 
Kildearbejde 
Historiebrug 
 
Eleverne kan: 

• fortælle om de forskellige 
tiders forståelse af sundhed 
og sygdom. 

• forklare, hvordan folk 
igennem tiden har forsøgt at 
beskytte sig mod sygdomme. 

• give eksempler på, hvordan 
sygdomme påvirkede 
samfundet 

Problemstillinger: 
 

• Hvilke årsager mente folk, 
at der kunne være til 
sygdomme? 

• Hvordan vil vi i dag vurdere 
årsagerne til sygdommene? 

• Hvorfor fik Den Sorte Død 
så store konsekvenser? 

 

Materialer: 
 
 
Historie.gyldendal.dk 
 
Diverse dokumentarer, film 
og materialer fra andre 
platforme. 
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• analysere kilder om sundhed 
og sygdom. 

• Beskrive den Sorte Døds 
konsekevenser 

 
 

  
 
 

   

  
 
 

   

      

      

 

 

 

 

 

 

  


