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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Sommer 2019 

Institution Vestegnen HF og VUC 

Uddannelse HFe 

Fag og niveau Historie B 

Lærer(e) Inge Katrine Rosdahl (IRO@vucv.dk) 

Hold 1hiB01 18-19 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 0 Introduktion til historiefaget 

Titel 1 Den europæiske Middelalder, Renæssance og Reformation 

Titel 2 Enevælde, oplysning og revolutioner 

Titel 3 Danmark i 1800-tallet - Demokrati og industrialisering 

Titel 4 Dansk identitet og ideen om danskhed 

Titel 5 Verden og Vesten - fra imperialisme til afkolonisering 

Titel 6 Den Kolde Krig 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 0 

 

Introduktion til historiefaget 
 

Indhold Kernestof:  

 

 Reimick, Sofie, Hansen, Christina Blach, Frank, Pernille Bødker Mad-

sen, Lene: Kultur og samfund. En grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen 

på hf. 1. udgave 2009, kapitlet til at introducere historiefaget. 

 Læreplan til Historie B, bilag 11 i Enkeltfagsbekendtgørelsen 

 

Supplerende stof: 

 Film: ”2001: A Space Odyssey” (1968), Stanley Kubrick (ca 25 min.) 

 Kilder.dk om kildetype og spormetoden (kildekritik) 

 Billeder til øvelse om teorien om den traditionelle, moderne og senmo-

derne familiestruktur, fra Reimick, Sofie, Hansen, Christina Blach, 

Frank, Pernille Bødker Madsen, Lene: Kultur og samfund. En grundbog til 

kultur- og samfundsfagsgruppen på hf. 1. udgave 2009 

 Øvelser i historisk bevidsthed og erindring 
 

Omfang 

 

Normalsider: ca. 12 

Film/tv (antal minutter): ca. 30 min. 

Tid:  15 lektioner a 45 minutter 

 

Særlige fokuspunkter  Fagets identitet, indhold og faglige mål if. bekendtgørelsen 

 Introducere til historisk bevidsthed 

 Introduktion til kildebegrebet og brug af kilder 

 Introduktion til kildekritiske begreber: Kildetype, afsender, modtager, 

datering, 1./2. håndskilde, personlig/institutionel kilde, hemme-

lig/offentlig kilde, formål, tendens, kildens brug. 

 Introduktion til årsagsforklaringer (bagvedliggende/udløsende) 

 Introducere til forskellige former for historisk periodisering 

 Forskellige øvelser om historiefagets genstandsområde, begreber og 
metode  

 Skriftlig refleksion og forforståelse 

Progression: 

 At kursisterne introduceres til det funktionelle kildebegreb og ek-

sperimenterer med det. 

 At holdet får opbygget en fælles referenceramme i kronologi 
 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/gruppe- og pararbejde/ skriftligt arbejde, herunder 

arbejde med fælles online-dokumenter 

 

Retur til forside 

 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Titel 1 

 

Den europæiske Middelalder, Renæssance og Reformation 
 

Indhold Kernestof: 

 

Carl-Johan Bryld, Verden før 1914 – i dansk perspektiv (i-bog), Systime, 2010, 

Kapitel 3: Europæisk Middelalder (500-1400): 

 Europæisk middelalder 500-1400 (p194) 

 Europa tager form 500-1000 (p298) 

 Det kristne Europa og de danske vikinger 800-100 (p322) 

 Den vesteuropæiske feudalisme: herremand og fæstebonde (p300) 

 Lensherre og vasal (p321) 

 Danmark og feudalopløsningen (p320) 

 Samfundspyramiden (p303) 

 Hvorfor feudalisme? (p316) 

 Kirken og pavemagten (p305) 

 Kejseren og paven (p306) 

 Klosterliv og kristenliv (p307 

 Helgendyrkelse, bod og valfart (p319) 

 Kættere og vantro (p318) 

 Europa i vækst 1000 til 1340 (p310) 

 Bykulturens blomstring (p311) 

 Byernes styre og organisering (p323) 

 Den Sorte Død (p312) 

 Reaktioner og følger (p313) 

 I ALT:  30 sider 

Kapitel 5: Renæssance og Reformation (1400-1648): 

 Renæssance og reformation (p159)  

 Renæssancen (p380) 

 Italien i 1400-tallet (p381) 

 Humanismen (p391) 

 Renæssancens kunst og arkitektur (p392) 

 Den naturvidenskabelige revolution (p382) 

 Pavekirkens svækkelse (p383) 

 Humanisternes bibeltolkning (p393) 

 Luther spalter kirken (p384) 

 Den evangelisk-lutherske kirke (p385) 

 Den calvinske reformation (p386) 

 Den katolske modreformation (p387) 

 I ALT: 21,5 sider 

Kilder (kilder fra Carl Johan Brylds i-bog er angivet med p-nummer, fx (p3X5): 

 Frankerkongernes befaling, 847 (p232)  

 Stænderne i Middelalderen (p 198, p201, p202 og p203) - billedanalyse 

 Pico della Mirandola, 1486 (p178) 

 John af Salisbury om mennesket (ca. 1120-1180) (p211) 
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Film/tv: 

 Tv-serie, ”Pest over Europa”, afsnit 1 ”Det første angreb”, dr.dk, 2003: 

https://www.dr.dk/tv/se/pest-over-europa/pest-over-europa-2/pest-over-

europa-1-6 (udløbet), alternativ: 

https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:547462

22a11f9d11a06105be  

 Videointerview m. Brian McGuire om Middelalderen og kirkens rolle, Brylds 

i-bog (p586 og p214) 
 

Omfang 

 

Normalsider: ca. 57 sider inkl. kilder 

Film/tv (antal minutter): ca. 60 minutter 

Tid:  24 lektioner a 45 minutter 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Forløbet fokuserer på den europæiske Middelalder og de brud, som kommer i slut-

ningen af perioden med Renæssancen og Reformationen.  

Formålet med forløbet er at få viden om:  

 Middelalderen som periode og den efterfølgende opbrudstid med Renæssance og 
Reformation 

 Forskellige måder at arbejde med historiske fremstillinger, billeder og tekster 

 Faget historie og de forskellige måder fortiden kan forstås og behandles på 

 Træning i noter, samt at skrive begrebsdefinitioner i skemaform og mindmap 

 At skrive gode noter til kildeanalyse 

 At besvare spørgsmål til kilder 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppe- og pararbejde/ skriftligt arbejde, herunder arbejde med 

fælles online-dokumenter 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 2 

 
Enevælde, oplysning og revolutioner 

Indhold Kernestof: 

 

Carl-Johan Bryld, Verden før 1914 – i dansk perspektiv, Systime, 2010, (i-bog),  

Kapitel 7: Enevælden og Oplysningstiden: 

 Enevælden og Oplysningstiden (p112) 

 Den moderne stat i støbeskeen (p410) 

 Da Danmark fik enevælde 1660 (p416) 

 Den franske enevælde - model for Europa (p411) 

 Den franske merkantilisme (p417) 

 Frankrigs militærmagt (p418) 

 Det franske hof – Versailles (p419) 

 England - det indskrænkede kongedømme (p412) 

 Oplysningsidéerne: Fornuft og frihed (p413) 

 De engelske naturretsfilosoffer (p464) 

https://www.dr.dk/tv/se/pest-over-europa/pest-over-europa-2/pest-over-europa-1-6
https://www.dr.dk/tv/se/pest-over-europa/pest-over-europa-2/pest-over-europa-1-6
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:54746222a11f9d11a06105be
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:54746222a11f9d11a06105be
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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 Oplysningstænkningen (p465) 

 De tre store (p466) 

 Den oplyste enevælde (p414) 

 Danmark: Struensee og Frederik d. 6 (p420) 

 I ALT: 25 sider 

 

Kapitel 8: Revolutionernes epoke 1776 - 1848: 

 Revolutionernes epoke 1776 - 1848 (p91) 

 Den amerikanske revolution 1776 (p421) 

 Den amerikanske uafhængighed (p429) 

 Den franske revolution 1789 (p422) 

 Stændersamfundet (p460) 

 Stænderforsamlingen bliver til nationalforsamling (p461) 

 Nationalforsamlingen revolutionerer samfundet (p462) 

 Republikken indføres (p463) 

 Fra republik til kejserdømme 1792-1814 (p424) 

 Rædselsherredømmet 1793-1794 (p430) 

 Napoleon - general, diktator og kejser (p432) 

 En ny europæisk orden - og dens nederlag (p433) 

 Danmark-Norge og Napoleonskrigene (p434) 

 I ALT: 24 sider 

 

Kilder (kilder fra Carl-Johan Brylds ”Verden før 1914” er angivet med p-nummer, fx 

(p3X5): 

 Frederik 3.'s håndfæstning 1648, i Frederiksen Peter m.fl., Grundbog til Dan-
markshistorien (i-bog), Systime, 2010, p132: 
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=132&L=0  

 Kongeloven 1665,  i Frederiksen Peter m.fl., Grundbog til Danmarkshistorien (i-
bog),  Systime, 2010, p134: 
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=134&L=0 

 Magna Carta, 1215 (p228) 

 Montesquieu: ”Om Lovenes Ånd” (1748), (p114) 

 Den amerikanske uafhængighedserklæring 1776, (p103) 

 Menneskerettighedserklæringen fra 27. august 1789, (p96) 

 I ALT: 13,5 sider 

 

Film/tv: 

 ”En kongelig affære” (2012), spillefilm, instrueret af Nikolaj Arcel 

 ”America - The Story of the US” (1), dokumentar - på cfu: 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031109121820 

 

Omfang 

 

Normalsider: ca. 62 

Film/tv: ca. 140 minutter 

Tid: 27 lektioner a 45 minutter 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Forløbet fokuserer på overgangen til enevælde, samt oplysningstiden, den amerikan-

ske revolution, den franske revolution og Napoleon.  

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=132&L=0
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=134&L=0
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031109121820
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Formål: 

 Viden om den før-moderne tid ca. 1650-1814. 

 Viden og indsigt i tidens ideologier og styreformer. 

 Viden og indsigt i brud og forandringer i tidsperioden. 

 Træning af læsning af grundbog og kilder. 

 Selvstændig skriftlig opgave om Enevælden (Struensee) 

 At besvare kildekritiske spørgsmål 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppe- og pararbejde/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 3 

 

Danmark i 1800-tallet - Demokrati og industrialisering 
(herunder Historieopgave) 

Indhold Kernestof: 

 

Carl-Johan Bryld ”Danmark: Tider og temaer”(i-bog), Systime, 2013, 

Kapitel 5: ”Nationalisme, demokrati og klassesamfund 1814-1901”: 

 Nationalisme, demokrati og klassesamfund 1814-1901 - overblik (p123)  

 Sprækker i Enevældens mur (p504)  

 Enevældens fald 1848 (p505) 

 Klasse og køn - Nationalisme, demokrati og klassesamfund 1814-1901 - 
overblik (p161) 

 En ny godsejerklasse (p515) 

 De solide andelsbønder (p516) 

 Husmandsfolket (p517) 

 Byens overklasse og middelklasse (p518) 

 Industrialismens arbejderklasse (p519) 

 Kvinderne - på vej mod frigørelse (p520) 

 1866-grundloven og forfatningskampen (p512) 

 Partierne dannes: Vestre og højre (p513) 

 Kampen om parlamentarismen 1875-1901 (p514)  

 I ALT: 32 sider 
 

 

Kilder (kilder fra Carl-Johan Brylds i-bog er angivet med p-nummer, fx (p3X5): 

 Christian Christensen, erindringer om opvæksten i en arbejderfamilie i Kø-

benhavn i 1880ene og 90erne (p526) - 2,8 ns 

 Junigrundloven 1849 (uddrag) - fra danmarkshistorien.dk: 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danmarks-

riges-grundlov-af-5-juni-1849-junigrundloven/  

 Den gennemsete Grundlov 1866 (uddrag) - fra danmarkshistorien.dk: 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-

gennemsete-grundlov-af-1866/  

 Foreløbig Lov om Indtægts- og Udgiftsbevilling indtil Finantsloven for Fi-

nantsaaret fra 1ste April 1885 til 31te Marts 1886.  

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danmarks-riges-grundlov-af-5-juni-1849-junigrundloven/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danmarks-riges-grundlov-af-5-juni-1849-junigrundloven/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-af-1866/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-af-1866/
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 Attentatet på Estrup 21. oktober 1885, illustration i © Illustreret Tidende, 

1885. 

 Foreløbig Lov Nr. 215., 27de Oktober 1885 om Oprettelsen af et militært 

Gendarmerikorps. 

 ”Farvel til de blå gendarmer”, (satiretegning), Blæksprutten, 1894 

 I ALT: ca. 10 sider 

 

 

Film/tv: 

 TV-serie: Historien om Danmark (følgende 2 afsnit, ”Grundloven, folket og 

magten”, samt ”Det svære demokrati”), dr.dk, 2017: 

https://www.dr.dk/undervisning/tv-serien-historien-om-danmark  

 Om materialesøgning: Forforståelse, bred søgning, dyb søgning, udvælgelse: 

https://www.vucdigital.dk/histB_parallax_soegning/parallax_soegning.html 

 

Historieopgave -  Kursisterne kunne vælge mellem følgende emner: 

1. Junigrundloven 1849 

2. Kvinders valgret 

3. Køn og seksualitet 

4. Arbejderbevægelsen 

5. Levevilkår under industrialiseringen 

 

BAGGRUNDSLÆSNING (til historieopgaven) 

 

Kønsroller: 

 Klasse og Køn (p200) 

 Kvinderne - på vej mod frigørelse (p520) 

 Kvinderne i samfundslivet (p578) 

 Skred i seksualpolitikken (p581) 

 Øvelse i kildeanalyse, Kvinders valgret 

https://www.vucdigital.dk/histB_kildeanalyse/kildeanalyse_6.html 
 

Klassekamp: 

 Klasse og Køn (p200) 

 En ny godsejerklasse (p515) 

 De solide andelsbønder (p516) 

 Husmandsfolket (p517) 

 Byens overklasse og middelklasse (p518) 

 Industrialismens arbejderklasse (p519) 

 De store vandringer (p511) 

 Øvelse i kildeanalyse, Louis Pio: Målet er fuldt: 

https://www.vucdigital.dk/histB_kildeanalyse/kildeanalyse.html 

 

http://denstoredanske.dk/info/copyright_nye_assets
http://denstoredanske.dk/info/copyright_nye_assets
https://www.dr.dk/undervisning/tv-serien-historien-om-danmark
https://www.vucdigital.dk/histB_parallax_soegning/parallax_soegning.html
https://www.vucdigital.dk/histB_kildeanalyse/kildeanalyse_6.html
https://www.vucdigital.dk/histB_kildeanalyse/kildeanalyse.html
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Demokratisering: 

 Hvem havde magten? (p202) 

 Hvem havde magten? - Nationalisme, demokrati og klassesamfund 1814-1901 

(p159) 

 Partier - magtens nye organer (p529) 

 Magten lokalt (p530) 

 1866-grundloven og forfatningskampen (p512) 

 Øvelse i kildeanalyse, Grundloven 1849: 

https://www.vucdigital.dk/histB_kildeanalyse/kildeanalyse_8.html 

 

Industrialisering: 

 Kapitalismen på vej (p509) - (Transport) 

 Industrialismens fremmarch (p510) - industri 

 De store vandringer (p511) 

 Her er forskerne uenige - Nationalisme, demokrati og klassesamfund (p156) 

 Øvelse i kildeanalyse, Dr. E. Hornemann: Om sygdomsepidemier i overbe-
folkede arbejderkvarterer: 
https://www.vucdigital.dk/histB_kildeanalyse/kildeanalyse_5.html 

 

BAGGRUNDSLÆSNING I ALT: 26,5 sider 

 

Omfang 

 

Normalsider: ca. 69 (hertil kommer de kilder og tekster, som kursisterne selvstændigt 

valgte til deres historieopgave) 

Film/tv (antal minutter): ca. 110 minutter 

Tid: 48 lektioner a 45 minutter (heraf 18 lektioner brugt på Historieopgaven) 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Forløbet fokuserer på Danmark og udviklingen fra et traditionelt landbrugssamfund 

til et moderne industrisamfund, herunder den politiske udvikling fra enevælde til spi-

rende demokrati, herunder klassekamp, kønskamp, valgretskamp - og systemskifte 

 Opnå viden om dansk historie i 1800-tallet, specifikt perioden 1814-1901 

 Viden og indsigt i tidens ideologier og styreformer. 

 Viden og indsigt i brud og forandringer i tidsperioden. 

 Træning af læsning af grundbog og kilder.  

 

Vedr. Historieopgaven: 

 At afgrænse og udarbejde en skriftlig opgave 

 At formulere spørgsmål til kilder 

 At besvare kildekritiske spørgsmål 

 At udarbejde formalia, herunder litteraturliste, fodnoter mm 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppe- og pararbejde/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde i 

grupper og i høj grad selvstændigt 

 

Retur til forside 

https://www.vucdigital.dk/histB_kildeanalyse/kildeanalyse_8.html
https://www.vucdigital.dk/histB_kildeanalyse/kildeanalyse_5.html
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Titel 4 

 

Dansk identitet og ideen om danskhed 

Indhold Kernestof: 

 

Carl-Johan Bryld ”Danmark: Tider og temaer”(i-bog), Systime, fra Kapitel 4 og 5:  

 Nationalismen vokser frem (p430) 2,5  

 Danmark efter 1814: En europæisk småstat (p555) 3,9 

 Tysklands samling - helstatens fald (p556) 2,3 

 Tidens tanker - Nationalisme, demokrati og klassesamfund 1814 -1901 
(p158) 2,5 

 I ALT: 11, 2 
 

 

Kilder:  

 

 Eriksen, Thomas Hylland: Kulturforskelle – kulturmøder i praksis, Gyldendal, 
2003, s. 77-81 (uddrag) 

 Adam Oehlenschläger: Fædrelandssang, 1823 (de første tre strofer) 

 Scherfig, Albert i tidsskriftet ”Baggrund”, 24. apr. 2016, ”Fortidsbrug i na-
tionalstatens tjeneste: Da vikingetiden blev opfundet”: 
http://baggrund.com/fortidsbrug-nationalstatens-tjeneste-da-
vikingetiden-blev-opfundet/ (besøgt 4. maj 2019) 

 To fædrelandssange: 1) Johannes Ewald, ”Kong Kristian stod ved højen 
mast” (1729) og 2) H. C. Andersen, ”Danmarks mit fædreland” (1850) 

 Danmarkskanon: https://www.danmarkskanon.dk/  

 I ALT: 8-10 sider 
 

 

 

Omfang 

 

Normalsider: ca. 20 

Tid: 12 lektioner a 45 minutter 

 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet bygger direkte ovenpå 3. forløb om Danmark i 1800-tallet og har fokus 
på: 

 At forstå og forklare baggrunden for en ideologisk periode og udvikling i 
Danmarks historie 

 At forholde sig til, analysere og forklare ideologiske og nationale værdier 

 At skrive en kortere selvstændig skriftlig kildekritisk opgave (om nationalisme) 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppe- og pararbejde/virtuelle arbejdsformer/individuelt 

skriftligt arbejde/mundtlig fremlæggelse 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

http://baggrund.com/fortidsbrug-nationalstatens-tjeneste-da-vikingetiden-blev-opfundet/
http://baggrund.com/fortidsbrug-nationalstatens-tjeneste-da-vikingetiden-blev-opfundet/
https://www.danmarkskanon.dk/
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Titel 5 

 

Verden og Vesten - fra imperialisme til afkolonisering 
 

Indhold Kernestof: 

 

Carl-Johan Bryld, ”Verden efter 1914 – i dansk perspektiv” (i-bog), Systime, 2010, 

Kapitel 1: ”Verden 1914”, følgende afsnit:  

 1914 - Imperialismens højdepunkt (p516) og Imperialisme (p930), Europas 

dominans (p517), Vestens selvforståelse (p518), Motiverne bag imperialismen 

(p519), Industrialiseringen og moderniseringen (p520), Udviklingsoptimisme 

og social konflikt (p521), Kritik af imperialismen (p525) 

 I ALT: 13 sider 

 

Kapitel 7: ”Europæernes tilbagetog”, følgende afsnit:  

 Europæernes tilbagetog (p163), Afkoloniseringens faser - Asien (p662), Af-

koloniseringens faser - Afrika (p673), Nationalismen og national selvbe-

stemmelse (p663), Økonomisk udbytning af kolonierne? (p674), Verdenskri-

gens betydning (p675), De internationale magtforhold (p665), FN og afkolo-

niseringen (p678), Danmark og Grønland (p666), At skabe en nation (p667), 

Det svære demokrati (p679) 

 I ALT: 14 sider 

 Videointerview: Ali Mazrui om afkoloniseringen af Afrika (p196): 
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=196&L=0 

 Videointerview: Benedict Anderson om nationer og nationalisme (p174): 
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=174&L=0&q=p174  

Uddrag fra: Indiens historie efter 1739, af Niels Brimnes, Systime 2007: 

 Begrebsafklaring, Racisme (0,5 ns.) 

 Begrebsafklaring, Eurocentrisme (0,5 ns.) 

Samtidige kilder i uddrag fra Brylds i-bog (kernestof): 

 Sir Charles Dilke: Et større Storbritannien, 1868 (p493) 

 Francis Galton: Lad kineserne få Afrika, 1879 (p492) 

 Robert Cooper: En status - om europæisk imperialisme, 2002 (p671) 

 Frantz Fanon: Om udryddelse og undertrykkelse, 1959 (p686) 

 Niall Ferguson: Om civilisation, fred og fremskridt, 2003 (p687) 

Samtidige kilder i uddrag: 

 Uddrag fra Geografisk Tidsskrift 1883: ”Racekarakteristikker”, Et Foredrag, 
af Dr. E. Pontoppidan.  

 

Film/tv: 

 Racismens historie (afsnit 2: Racehygiejne - 52 min.), på CFU: 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321309232100  

 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=196&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=174&L=0&q=p174
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321309232100
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Omfang 

 

Normalsider: ca. 36 (heraf ca. 8,5 sider kilder) 

Film/tv (antal minutter): ca. 140 

Tid: 27 lektioner a 45 minutter 

 

Særlige fokus-

punkter 

 At forstå årsagerne til og virkningerne af de europæiske imperiemagters indfly-
delse i verden. 

 At opnå indsigt i argumenter for og imod kolonisering/ imperialisme. 
 At opnå indsigt i de tanker europæere havde om andre befolkninger – menneske-

syn. 
 At forstå og anvende teorier og begreber om menneskesyn, racisme og imperia-

lisme. 
 At formulere relevante problemstillinger 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppe- og pararbejde/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbej-

de/mundtligt arbejde 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 6 

 

Den Kolde Krig 

Indhold Kernestof: 

 

Kai Otto V. Barner: Den kolde krig (i-bog), Systime 2012, fra kapitel 1:  

 Den kolde krig - kamp uden krudt og kugler (p263) - 1,4 ns 

 

Carl-Johan Bryld: Verden efter 1914 - i dansk perspektiv (i-bog). Systime, 2010,  

Kapitel 6: Den kolde krig - følgende afsnit: 

 Den kolde krig (p199), Fra samarbejde til konfrontation 1945-47 (p632), 

Modsætningerne mellem de tidligere allierede (p642), Europas deling 1944-49 

(p633), ”Folkedemokratisering” af Østeuropa (p643), Trumandoktrinen og 

Marshallplanen (p644), To tyske stater (p645), De to alliancesystemer (p634), 

Warszawapagten 1955 (647), Danmark i vestblokken (p635), Danmark bliver 

medlem af atlantpagten (p648) Vesttyskland som Danmarks allierede (p649), 

Blokdeling i Asien (p636), Koreakrigen (p652), Kina mellem Sovjetunionen 

og USA (p653), Styrkeforholdet mellem øst og vest (p637), Cubakrisen 

(p654), Våbenkapløb og terrorbalance (p639), Supermagternes strategiske 

våben (p657), Rustningsaftaler og militære strategier (p658), Mellemdistance-

raketterne i Europa (p659), Rustningskapløbet standser (p660), Danmark og 

våbenkapløbet (p640), samt Den danske strid om A-våben (p661). 

 I ALT: 35 sider 
 

 

Kilder (kilder fra Carl Johan Brylds i-bog er angivet med p-nummer, fx (p3X5): 

 Ambassadør Novikov om USAs politik, 27. sept. 1946 (p245)  

 George Kennan om Sovjetunionens politik 1946 (p246) 

 Trumandoktrinen (p242) 

 Erklæringen fra Kominform (p239) 
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 Det danske civilforsvar: Luftangreb (1959), fra Filmcentralen: 
https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/luftangreb  

 Det amerikanske civilforsvar: Duck & Cover (1952): 
https://www.youtube.com/watch?v=IKqXu-5jw60&t=17s  

 Pjece, Statsministeriet: ”Hvis krigen kommer” (1962): 
http://www.reganvest.dk/hvis_krigen_kommer.pdf  

 Uddrag fra Kennedys tv-tale, 22. oktober 1962 (p217) 

 Ministerpræsident Khrusjtjovs brev til Kennedy, 28. oktober 1962 (p216) 

 Karikaturtegning, 27. maj 2017 på Euromaiden Press: 
http://euromaidanpress.com/2017/05/27/putin-said-to-orchestrate-
trumps-impeachment-and-other-neglected-russian-stories-euromaidan-press/ 
(besøgt 13. maj 2018) 

 I ALT: ca. 20 sider 

 

Film/tv: 

 TV-serie, dr.dk: ”Historien om Danmark: Velfærd og kold krig” (afsnit 10): 
https://www.dr.dk/tv/se/historien-om-danmark/historien-om-danmark-
3/historien-om-danmark-4  

 John Ruddy: ”The Cold War in 9 minutes” (ca. 5 min., frem til 1970): 
https://www.youtube.com/watch?v=wVqziNV7dGY&t=263s 

 

Omfang 

 

Normalsider: ca. 55 

Film/tv (antal minutter): ca. 90 minutter 

Tid: 24 lektioner a 45 minutter 

 

Særlige fokus-

punkter 

 

 Forståelse af baggrunden for Den Kolde Krig, samt dennes forløb i hovedtræk 

 Tidslinjer og begrebsdefinitioner  

 At formulere relevante problemstillinger - ved at arbejde med at lave spørgsmål 
til kilder på alle taksonomiske niveauer 

 At besvare relevante problemstillinger og perspektivere sin viden 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppe- og pararbejde/skriftligt arbejde/mundtligt arbejde 

 

Retur til forside 

https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/luftangreb
https://www.youtube.com/watch?v=IKqXu-5jw60&t=17s
http://www.reganvest.dk/hvis_krigen_kommer.pdf
http://euromaidanpress.com/2017/05/27/putin-said-to-orchestrate-trumps-impeachment-and-other-neglected-russian-stories-euromaidan-press/
http://euromaidanpress.com/2017/05/27/putin-said-to-orchestrate-trumps-impeachment-and-other-neglected-russian-stories-euromaidan-press/
https://www.dr.dk/tv/se/historien-om-danmark/historien-om-danmark-3/historien-om-danmark-4
https://www.dr.dk/tv/se/historien-om-danmark/historien-om-danmark-3/historien-om-danmark-4
https://www.youtube.com/watch?v=wVqziNV7dGY&t=263s
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