
 

EFTER EN TID AV DEPRESSION, ARBETSLÖSHET OCH DIKTATORISKT STYRE BRYTER  
ANDRA VÄRLDSKRIGET UT I OCH MED ETT ANFALL MOT POLEN DEN 1 SEPTEMBER 1939.  

Nu är det dags för nästa delar i den moderna historien. Vi börjar med mellankrigstiden 
och övergår sedan i andra världskriget. Vi kommer ha genomgångar, se dokumentärer 
och ha diskussioner. Syftet är att förstå hur första kriget, mellankrigstiden och andra 
världskriget hänger ihop och påverkar varandra men också för att få kunskaper för att 
lättare förstå tiden efter krigen samt förintelsen som vi kommer läsa om i 9:an. 
Sedan kommer vi ta en paus under två veckor och prata om EU.  
Vi avslutar terminen med att se Hacksaw Ridge som baseras på en verklig berättelse 
och utspelar sig under andra världskriget, inför att vi kommer titta på den så kommer 
det gå hem ett mail till vårdnadshavare. 

Andra världskriget:  
Aldrig har så många haft så få 

att tacka för så mycket.  
Winston Churchill

1900-TALET

TIDSPLANERING
Vecka 17	 	 Mellankrigstiden sidorna 382-399 fram till På väg mot ett nytt krig 
Vecka 18	 	 Andra världskriget sidorna 399-401 + 409-421  
Vecka 19	 	 Andra världskriget sidorna 399-401 + 409-421 
Vecka 20	 	 Repetition och prov 
Vecka 23	 	 Film 

               
Prov: 		 	 v 20 på anteckningarna och det som vi gått igenom på lektionerna, 
	 	 	 + begreppen och tidpunkterna på nästa sida.

Historia- och samhällskunskap del 2 och 3 av 4 1900-talet

 
Mellankrigstiden:      

I USA kraschar börsen 
vilket leder till ekonomisk 
kris  och i Europa kommer 
diktatorer makten. Återi-
gen är Europa oroligt... 

       




 

Dokumentärer 

På sli.se finns:  
Tiden mellan krigen del 1, 2 och 3 
”Världens undergång 1-6”. 
”Andra världskriget - fokus” 
Del 1 och 2 

1900-TALET
Viktiga begrepp och namn 
Det glada 20-talet 
Marknadsekonomi 
Blandekonomi 
Planekonomi 
Femårsplaner 
Sovjetunionen 
Inflation 
Hyperinflation 
Börskraschen 
The new deal 
Diktator 
Nazism 
Fascism 

Anschluss 
Blixtkrig 
D-dagen 
De allierade och  
Axelmakterna 
Kristallnatten 
Lebensraum 
Midsommarkrisen 
Molotov Ribbentropp- 
pakten (non-aggressions-
pakten) 
Tredje riket 

el-Alamein 
Hiroshima och Nagasaki 
Midwayöarna 
Normandie 
Operation Barbarossa 
Pearl Harbor 
Stalingrad 

Chamberlain 
Churchill 
de Gaulle 
Hitler 
Mussolini 
Roosevelt 
Stalin 
Truman 

Viktiga tidpunkter 

När börskraschen inträffar.  
När Hitler kommer till makten.  
Tysklands krav under 1938 
1 september 1939 
9 april 1940  
22 juni 1941 
7 december 1941 
Sommaren 1942 
6 juni 1944 
8 maj 1945 
6 augusti 1945 
2 september 1945

Historia- och samhällskunskap del 2 och 3 av 4 1900-talet

http://sli.se
http://sli.se


Ur kunskapskraven 
Historia 
Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge-
stalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del/utvecklade och rela-
tivt väl/utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsföränd-
ringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen. 

 
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

 
Eleven kan föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/ välutvecklade och väl underbyggda 
resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, 
samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konse-
kvenser det kan få. 


Samhällskunskap 
Samhällskunskap: 
Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.  Eleven visar det 
genom att undersöka hur... ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och be-
skriver då enkla/förhållandevis komplexa/ komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.


Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar 
det genom att föra enkla/ utvecklade/välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rät-
tigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. 
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