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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2019 

Institution Vestegnen HF og VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Historie B 

Lærer(e) Ingrid Elholm Olsen 

Hold 3hiB03A 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til historiefaget på hf 

Titel 2 Vikingerne – hyggelige handelsmænd eller koldblodige krigere? 

Titel 3 Fra enevælde til oplysningstid i Europa 

Titel 4 Vejen til demokrati – Danmark i 1800-tallet 

Titel 5 Historieopgaven 

Titel 6 Verdenskrige – fremskridt, fremtidsjubel og fortvivlelse 

Titel 7 Den kolde krig – Rødovre og verden 

Titel 8 Repetition 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 Introduktion til historiefaget på hf 

Indhold 
Kernestof: 

- Læreplan til Historie B, aug. 2017 

- ”Fagets metoder” (uddrag) i Reimick, Sofie, Hansen, Christina Blach, Frank, Pernil-

le Bødker Madsen, Lene: Kultur og samfund. En grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen 

på hf. (P223) Ibog, Systime  

- ”Hvordan anvender du historisk metode i flerfaglige sammenhænge?” (uddrag) I 

Munk, Morten Hilligsø: Afrikas Historie – mødet mellem sorte og hvide, (P199), Systime, 

2016  

- Henrik Bonne Larsen og Thorkil Smitt: Introduktion til Historie, Systime, Skive, 2005-

2008, 47-50 
- Styreformer i Hedegaard Jensen, Ole: Samfundsfag B og C, Systime, ibog: 
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=205#c622, besøgt 11. sep. 2017 

- ”Faghistorie og populærhistorie” i Hassing, Anders og Vollmund, Christian: Fra 

fortid til historie: s. 23-27. 

Supplerende stof: 

- Tegnedrengenes tegnefilm om Verdenshistorien, 1989: Verdenshistorien del 1: En plads 

på Jorden og Verdenshistorien del 2: En plads i himlen 

- Introduktion til kildekritk med kilder til sygdomsforebyggelse: 

Tuberkoloselovene, 1905 på danmarkshistorien.dk: 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/tuberkuloselovene-af-1905/, besøgt 14. maj 2019 

Hoffmann, Rasmus: »Bekymrende« tal: Mange danskere i tvivl, om vaccine giver au-

tisme – og om månelanding fandt sted, på videnskab.dk, 8. maj 2018: 

https://videnskab.dk/en/node/27593, besøgt 14. maj 2019 

Rasmussen, Lars Igum på Politiken.dk 26. apr. 2016 : Vi frygter ikke børnesyg-

domme, men bivirkninger fra vacciner: 

https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5620138/Vi-frygter-

ikke-b%C3%B8rnesygdomme-men-bivirkningerne-fra-vacciner, besøgt 28. 

aug. 2018 

-Kilder.dk om kildetype og spormetoden (kildekritik) 

- billeder til øvelse om teorien om den traditionelle, moderne og senmoderne familie-

struktur 

- Øvelser i historisk bevidsthed og erindring 

- Øvelser i at finde og bearbejde kilder 

- Øvelser i kronologi og tidsfæstning 

 

Omfang 

 

 9 lektioner a 135 minutter 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=205#c622
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/tuberkuloselovene-af-1905/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/tuberkuloselovene-af-1905/
https://videnskab.dk/en/node/27593
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5620138/Vi-frygter-ikke-b%C3%B8rnesygdomme-men-bivirkningerne-fra-vacciner
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5620138/Vi-frygter-ikke-b%C3%B8rnesygdomme-men-bivirkningerne-fra-vacciner
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Særlige fo-

kuspunkter 

- 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, hemmelig/offentlig kilde, formål, repræsen-

tativitet, tendens, kildens brug. 

- Introduktion til årsagsforklaringer (bagvedliggende/udløsende) 

- Introducere til forskellige former for historisk periodisering 

- Verdenshistoriens lange linjer og forskellige tidslinjer 

Progression: 

At kursisterne introduceres til det funktionelle kildebegreb og eksperimenterer med 

det. At holdet får opbygget en fælles referenceramme i kronologi 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning /gruppearbejde/projektarbejdsform /skriftligt arbejde 

 

 
 

Titel 2 

 
Vikingerne – hyggelige handelsmænd eller koldblodige krigere 

Indhold 
Kernestof: 

Bryld, Carl-Johan: Nordboernes vikingetog i Danmark - Tider og Temaer, Systime, ibog, 

2017:  

 Nordboernes vikingetog (p195) 

 Den danske ekspansion (p196) 

 Norske og svenske vikingetog (p230) 

 Handel og byer (p192) 

 Danskerne i England (p249) 

 Erobringen af England (p250) 

 Thorkil den Høje – en stor vikingehøvding (p398) 

 Høvding, bonde træl (p234) 

 Kvinderne i vikingetiden (p704) 

 Landskab og bebyggelse (p191) 

 Danmark og danerne (193) 

 Troskiftet i runestenene (p326) 

 Hvem havde magten? (p131) 

 

- Petersen, Irene: ”Hvordan så vikingerne egentlig ud”, på Videnskab.dk: 

http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvordan-sa-vikingerne-egentlig-ud, besøgt 19.sep. 2016 

- Vikingernes guder i den gamle tro - nordisk mytologi Nationalmuseets præsentation: 

https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-800-

1050/tro-og-magi-doed-og-ritual/vikingernes-guder/, besøgt 12. sep. 2018 

 

http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvordan-sa-vikingerne-egentlig-ud
https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-800-1050/tro-og-magi-doed-og-ritual/vikingernes-guder/
https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-800-1050/tro-og-magi-doed-og-ritual/vikingernes-guder/
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Samtidige kilder: 

 Uddrag af 3 kilder til plyndring: angelsaksiske krønike om Lindisfarne (p196), 

engelsk årbog til første angreb (p196) og Nestorkrøniken (p230) 

 Den angelsaksiske krønike om Sven Tveskæg (uddrag) i Frederiksen, Peter: 

Grundbog til Danmarkshistorien, Systime, 2009. 47-49 

 ”Rigs vandring – oldislandsk digt om sociale klasser” (p308)  

 Ibn Fadlan om stormandsbegravelse (ca. 921) (uddrag) (p310) 

 Ibn Yakub (ca. 975) i Hedeby (p313) 

 Widukind om Harald Blåtands kristning (p325) 

 Adam af Bremen om Harald Blåtand kristning (p324) 

Supplerende stof: 

 DOKUMENTARFILM: Historien om Danmark – Vikingetiden, DR 2017 

 Uddrag af SPILLEFILMEN ”THE 13TH WARRIOR”, 1999: 

https://www.youtube.com/watch?v=GkcsLFSAS30 og 

https://www.youtube.com/watch?v=YouJShSS7R8 

 3 film om skibstyper fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde i Bryld, Carl-Johan: Dan-

mark - Tider og Temaer, Systime, ibog, 2018 (p566): 

https://danmark.systime.dk/index.php?id=566 

 TV-klip fra TV-Nord om “Havhingsten 2”s rejse 2008: 

https://www.youtube.com/watch?v=T5sRl9IVRTQ 

 Vikingetiden, Nationalmuseet: 

https://www.youtube.com/watch?v=0jva6gFYeUc 

 Vikingetiden historie, af Jegersej71: 

https://www.youtube.com/watch?v=17Xzpna5nUU 

 2 uddrag fra HBO-serien VIKINGS, sæson 1, episode 1 (Lindisfarne): 

https://www.youtube.com/watch?v=JRNBvID8PhQ og sæson 1, 8 (ofrings-

scene): https://www.youtube.com/watch?v=YuhBDkIn_RM 

 Animation af Hedeby af Groth Østergaard 2017: 

https://www.youtube.com/watch?v=yd2LHPSrgVQ 

Supplerende stof: 

 Billeder af krucifikser og tamdruppladerne 

 Billeder af trelleborge, Jellingpalisaden og Jellingstenene 

 Kongerækken (uddrag den tidlige) på denstoredanske.dk 

Omfang:  

Ca. 75 sider 

Omfang 

 

30 lektioner á 45 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter Fokus: 

- Vikingernes handelsruter og plyndringsdestinationer 

https://www.youtube.com/watch?v=GkcsLFSAS30
https://www.youtube.com/watch?v=YouJShSS7R8
https://danmark.systime.dk/index.php?id=566
https://www.youtube.com/watch?v=T5sRl9IVRTQ
https://www.youtube.com/watch?v=0jva6gFYeUc
https://www.youtube.com/watch?v=17Xzpna5nUU
https://www.youtube.com/watch?v=JRNBvID8PhQ
https://www.youtube.com/watch?v=YuhBDkIn_RM
https://www.youtube.com/watch?v=yd2LHPSrgVQ
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- Årsagerne til togterne 

- Kulturmøder mellem vikinger, arabere og europæere 

- Samfundsopbygningen i Vikingetiden 

- Vikingesamfundets muligheder og udfordringer for mænd og kvinder 

- Vikinger – sandhed og myte 

- Vikingernes skibe og skibsteknik  

- Indførelse af kristendommen i Danmark 

- Forklaringsmodellerne og kildematerialet til kristendommens indførelse 

- Indsigt i forskellene på et samfund bygget på asetro og et samfund bygget på 

kristendom 

- Overblik og forståelse for kongemagtens udvikling fra vikingetid til middelader 

- Trelleborgene og Jellings betydning for Harald Blåtands kongedømme 

-  

Kernestof: 

- hovedlinjer i Danmarks og Europas  

- forandringer i levevilkår, teknologi og produktion  

- styreformer, monarki  

- kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie  

- nationale og internationale konflikter og samarbejdsrelationer  

- historiebrug og -formidling  

- historiefaglige begreber. 

- globalisering  

- historiebrug og -formidling  

- historiefaglige begreber.  

Progression: 

At kursisterne får indsigt i vikingetidens spørgsmål og dilemmaer og overblik over kil-

dematerialet. At kursisterne kan læse og beskrive forskellige historiske kildematerialer og 

udføre en historisk undersøgelse 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, tegnekonkurrence, , quizzer, skemaer, afleveringsopgaver og grup-

pearbejde.  

Retur til forside 

 
 
Titel 3 

 
Fra enevælde til oplysningstid i Europa 

Indhold 
Kernestof: 

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

Kapitel 5: Renæssance og reformation 

 5. Renæssance og reformation (p159) 

Kapitel 6: Europa og verden 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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 6. Europa opdager verden (p139) 

 Opdagelsen af Amerika (p471) 

 Nordamerika - den store europæiske indvandring (p408) 

 Den store kolonikrig 1755-1763 (p406) 

 

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) 

 Oplysningstænkningen(p465) 

 De tre store(p466) 

 

Kapitel 8: Revolutionernes epoke 1776 -1848: 

 Revolutionernes epoke1776 -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) 

 

Kilder: (kilder fra Carl-Johan Brylds ”Verden før 1914”er angivet med p-
nummer, fx (p305): 

 ”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 

 Den amerikanske uafhængighedserklæring 1776 (p103) 

 Menneskerettighedserklæringen fra 27. august 1789 (p96) 

 

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=132&L=0
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=134&L=0
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Film/tv: 

 ”Historien om Danmark – Enevælde og Oplysningstid” (2017) 

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

3/historien-om-danmark-enevaelde-og-oplysningstid 

 Animation af Versailles-slottet: 

https://www.youtube.com/watch?v=X235vpOToVU 

 “The man in the Iron Mask” (1998) (kort uddrag): 

https://www.youtube.com/watch?v=h8c0Q6aqZG8 

 “History of Colonial America 1497 – 1763”: 

https://www.youtube.com/watch?v=65Y1jsD3QHE&feature=related 

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

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

 ”We Europeans” Judith Voelker, Nina Koshofer (2007) Afsnit 4: Europas 

kamp for frihed på CFU: 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321104182100 

Omfang: 

Ca. 100 normalsider 

 

Omfang 

 

30 lektioner af 45 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter Fokus: 

- Koloniseringen af Nordamerika 

- Enevælden i Europa 

- Det franske stændersamfund 

- Oplysningsfilosofi og dettes betydning for styreformer og frihedsbegreber i 

Europa og verden 

- Oplyst enevælde i Danmark 

- Den amerikanske revolution  

- Den franske revolution 

- Kvindekamp i oplysningstiden 

Kernestof: 

 hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie  

 forandringer i levevilkår, teknologi og produktion  

 styreformer, herunder demokrati og demokratiseringsprocesser  

 kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie  

 nationale og internationale konflikter og samarbejdsrelationer  

 historiebrug og -formidling  

 historiefaglige begreber. 

 

https://www.dr.dk/tv/se/historien-om-danmark/historien-om-danmark-3/historien-om-danmark-enevaelde-og-oplysningstid
https://www.dr.dk/tv/se/historien-om-danmark/historien-om-danmark-3/historien-om-danmark-enevaelde-og-oplysningstid
https://www.youtube.com/watch?v=X235vpOToVU
https://www.youtube.com/watch?v=h8c0Q6aqZG8
https://www.youtube.com/watch?v=65Y1jsD3QHE&feature=related
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031109121820
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321104182100
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Progression: 

At kursisterne får redskaber til at forstå revolutioner og demokratisering i Europa, 

verden og Danmark. At kursisterne kan forholde sig kritisk til forskellige typer kilde-

materialer og arbejde med perspektiveringer. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, afleveringsopgaver, quizzer og gruppearbejde, projektarbejde 

med powerpoint.  

 
 

Titel 4 Vejen til demokrati i Danmark  

Indhold 
Kernestof: 

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

 C. Hvem havde magten? (p202) 

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(p161) 

 Kapitel 5: Hvem havde magten? (p159) 

 Hvem havde magten? - Nationalisme, demokrati og klassesamfund 1814-1901 (p159) 

 Kapitalismen på vej (p509) 

 Industrialismens fremmarch (510) 

 De store vandringer (p511) 

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

 Partier - magtens nye organer (p529) 

 Magten lokalt (p530) 

 1866-grundloven og forfatningskampen (p512) 

 Partierne dannes: Venstre og højre (p513) 

 Kampen om parlamentarismen 1875-1901 (p514)  

 Klasse og Køn (p200) 

 Kapitel 5: Nationalisme, demokrati og klassesamfund 1814-1901 

 En ny godsejerklasse (p515) 

 De solide andelsbønder (p516) 

 Husmandsfolket (p517) 

 Kvinderne - på vej mod frigørelse (p620) 

 Byens overklasse og middelklasse (p518) 

 Industrialismens arbejderklasse (p519) 

 De store vandringer (p511) 

Kapitel 6: Et industrisamfund på vej 1901-1940 

 Kvinderne i samfundslivet (p578) 

 Skred i seksualpolitikken (p581) 
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I ALT:32 sider 

 

 Rambusch, Sigurd: Jacob Scavenius – en moderne politiker i det gamle højre, Jyske Selskab 

for Historie, nr. 45 Universitetsforlaget i Aarhus 1988 (uddrag) 

 ”Historien om de 7 f’er” på danmarkhistorien.dk: 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1915-demokrati-og-

valgret-historien-om-de-syv-fer/ 

Samtidige kilder: 

(kilder fra Carl-Johan Brylds i-bog er angivet med p-nummer, fx (p305):  

 Junigrundloven 1849 (uddrag) -fradanmarkshistorien.dk: 

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

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

 Den gennemsete Grundlov 1866(uddrag) -fradanmarkshistorien.dk: 

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

grundlov-af-1866/ 

 Foreløbig Lov om Indtægts-og Udgiftsbevilling indtil Finantsloven for Finantsaaret 

fra 1ste April 1885 til 31te Marts 1886. 

 Side 7af 12 

 Attentatet på Estrup 21. oktober 1885, illustration i © Illustreret Tidende, 1885. 

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

merikorps. 

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

I ALT:ca.10 side 

 

Supplerende stof: 

 Danmarks territorium, interaktivt kort fra danmarkshistorien.dk: 

http://danmarkshistorien.dk/fileadmin/filer/Kort/kortet/danmarkskort_skalering.h

tml, besøgt 20. feb. 2018 

 Ekskursion til Nationalmuseet med fokus på overgangen fra stændersamfund til klas-

sesamfund 

Film/tv: 

 TV-serie: Historien om Danmark (følgende2afsnit, ”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 

 

I øvrigt alle kursister har i forbindelse med deres historieopgave selv analyseret kilder til især 

klassesamfundet og kvindekampen. 

 

Omfang:  

Ca. 75 sider 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1915-demokrati-og-valgret-historien-om-de-syv-fer/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1915-demokrati-og-valgret-historien-om-de-syv-fer/
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/
http://danmarkshistorien.dk/fileadmin/filer/Kort/kortet/danmarkskort_skalering.html
http://danmarkshistorien.dk/fileadmin/filer/Kort/kortet/danmarkskort_skalering.html
https://www.dr.dk/undervisning/tv-serien-historien-om-danmark
https://www.dr.dk/undervisning/tv-serien-historien-om-danmark
https://www.vucdigital.dk/histB_parallax_soegning/parallax_soegning.html
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Omfang 

 

30 lektioner á 45 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter Fokus: 

 Udviklingen fra et traditionelt landbrugssamfund til et moderne industrisamfund 

 Den politiske udvikling fra enevælde til spirende demokrati 

 Kendetegn og konsekvenser ved udviklingen fra stændersamfund til klassesamfund 

 Klassekampen og partiernes opståen 

 Kønskampen og kampen for demokratisk medbestemmelse 

 Forfatningskampen og systemskiftet 

 Grundlovene som udtryk for den demokratiske udvikling 

Kernestof: 

 hovedlinjer i Danmarks historie  

 styreformer, monarkiet og særlig absolutisme  

 kulturer Europas historie – perspektiv til det franske hof  

 nationale og internationale konflikter og samarbejdsrelationer  

 historiebrug og -formidling  

Progression: 

At kursisterne opnår indsigt i det moderne samfunds gennembrud og betydning for samfun-

det i dag. At de kan arbejde kildekritisk og reflekteret med forskellige typer kildematerialer. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skemaer, quizzer 

 
 

Titel 5 Historieopgaven 

Indhold 
Kernestof: 

Vejen til demokrati i Danmark 

 

Supplerende stof: 

- Oversigt Blooms Taksonomi ved Tornbjerg Gymnasium 

- Diverse øvelser på VUC Digital Historie, øvelser i taksonomi, fokus i kil-

der, informationssøgning og afgrænsning: 

https://www.vucdigital.dk/historie/ 

- Om konklusionen fra Studiemetro Århus Universitet: 

http://studiemetro.au.dk/krav/formalia/k/konklusion/ besøgt 10. dec. 2017 

- Selvstændigt indsamlet materiale til udfærdigelse af historieopgave herunder 

mindst 2 samtidige kilder hver samt 1 senere synspunktmateriale 

- Stopplagiat.nu 

Historieopgaver. Kursisterne kunne vælge mellem følgende 6 emner: 

https://www.vucdigital.dk/historie/
http://studiemetro.au.dk/krav/formalia/k/konklusion/
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1. Junigrundloven 1849 

2. Kvinders valgret 

3. Køn og seksualitet 

4. Arbejderbevægelsen 

5. Levevilkår under industrialiseringen 

6. Årsager til industrialiseringen 

 

Omfang 

 

20 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter Fokus: 

- At udarbejde en akademisk opgave 

- Selvstændigt arbejde herunder stuktur af tid og ressourcer 

- Blooms taksonomi 

- Kildekritisk analyse med selvvalgte samtidige kilder 

- Litteratursøgning og materialevalg 

- Bevidsthed om hvordan man undgår plagiat 

Progression: 

At kursisterne udfærdiger en historieopgave, der opfylder kravet til en gymnasial 

opgave mht. formalia, taksonomi og de faglige mål. Behersker materialeindsamling, 

-udvælgelse og –kritik. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppevis afgrænsning og sparring. Selvstændigt projektarbejde. Quizzer, Skriftligt 

arbejde og klasseundervisning. 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 6 

 
Verdenskrigene – fremskridt, fremtidsjubel og fortvivlelse 

Indhold 
Kernestof: 

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

Kapitel 1: Europa 1914 

 Europas dominans (517) 

 1914: Imperialismens højdepunkt (p516) 

 Vestens selvforståelse (518) 

 Motiverne bag imperialismen (p519) 

Kapitel 2: Første verdenskrig 

 Første verdenskrig (p392)  

 Europa som verdens politiske centrum (p522) 

 Konflikter i Europa (p537) 

 Stormagtsforbund (546) 

 Håbet om varig fred (p547) 
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 Skuddet i Sarajevo (p538)   

 Hvorfor brød krigen ud? (p539)  

 Patriotismen sejrede (p552)  

 Skyttegravskrigen (p553) 

 Til søs: Blokade og u-bådskrig (p554) 

 Freden – ideer og virkelighed (p542) 

 Wilsons idéer (P556)  

 Ikke forhandlinger, men et diktat (p557) 

 Vurderinger af Versaillesfreden (544) 

 Grundlag for nye konflikter? (p561  

Kapitel 4: Krisen i trediverne  

 Krisen i trediverne (p304) 

 Fire økonomiske faser 1918-1939 (p594) 

 Erstatningsproblemet (p595) 

 Verdenskrisen 1929 (p596)  

 New Deal (591) 

 Keynesiansk politik (p611) 

 Tyskland: Weimarrepublikkens svaghed (p585) 

 Modstanden mod Weimarforfatningen (p599) 

 Inflationen 1923 (p600) 

 Verdenskrisen 1929 rammer Tyskland (p601) 

 Hitlers vej til magten (p586) 

 Hitler danner regering 1933 (p503) 

 Hitler og nazistpartiet (p602) 

 Vejen til Holocaust (p589) 

 "Endlösung" 

Kapitel 5: Anden verdenskrig 

 Anden Verdenskrig 

 Krigen i Europa 

 Krigens faser - Tysklands triumfer 1939-1941 

 Krigens faser - Tysklands nederlag 1941-1945 

 

Miniprojekter om ideologierne: Liberalime, kommunisme, fascisme/nazisime 

 

LIBERALISME: Verden før 1914: Kapitel 9: Industrialismen og arbejderbevægelsen 

 Liberalismen - forsvar for det frie marked (P437) 

 USAs økonomiske mirakel (p450) 

 Liberalismen i Frederiksen, Peter: Ideologiernes kamp – kampen om det gode sam-

fund, ibog, Systime: https://ideologi.systime.dk/index.php?id=142#c258 

KOMMUNISME: Verden efter 1914: Kapitel 3: Revolution i Europa  

 Kommunisterne tager magten (P572) 

 Verdensrevolutionen slår fejl (p564) 

 Lenins strategi (p573) 

Verden før 1914: Kapitel 9: Industrialismen og arbejderbevægelsen 

https://ideologi.systime.dk/index.php?id=142#c258
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 Karl Marx og socialismen (p453) 

FASCISME: Verden efter 1914: Kapitel 4: Krisen i trediverne 

 Politisk polarisering (p597) 

 Symboler og idéer (p584) 

 Vejen mod fascismen – Italien (p583) 

 

Samtidige Kilder: 

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

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

 W.F. Blunt, 1921 (p495) 

 En sønderjydes øjenvidneskildring fra Somme-slaget 1916 (p422) 

 Propagandaplakater Første Verdenskrig (p983) 

 Veraillestraktaten (uddrag) (p406) 

 Adam Smith: The wealth of Nations (uddrag) (p657) 

 Lenins aprilteser (p387) 

 Det kommunistiske manifest (p88) 

 Fillippo Marinetti: Futurismens manifest, 1909 (uddrag) 

 Mussolini om den fascistiske lære (p347) 

 Adolf Hitler: Mein Kampf (uddrag om racelære) (p345) 

 

TV/film: 

 Historien om Danmark – Det svære demokrati (ep 9) (2017):  

 Life in a trench (uddrag af National Geographic om Første verdenskrig): 

https://www.youtube.com/watch?v=_G4ZY66BG38 

 John D. Ruddy: World War 1 in 6 minutes: 

https://www.youtube.com/watch?v=-3UjJ5kxiLI 

 John D. Ruddy: World War 2 in 7 minutes: 

https://www.youtube.com/watch?v=wvDFsxjaPaE&t=231s 

 Inflation forklaret af DR Ultra: 

https://www.youtube.com/watch?v=R5Qd_3qtnEM 

 Dokumentar: BBC (2007): Racismens historie, episode 2: 00:20-00:33: 

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

  

Supplerende stof:  

 DR Tidslinje 1. verdenskrig: https://www.dr.dk/storyline/?id=77811520 

 Asger Søderberg om De brølende tyvere: 

https://asgersderberg.atavist.com/de-brlende-20ere 

  

 

Omfang: 

Ca. 100 sider 

https://www.youtube.com/watch?v=_G4ZY66BG38
https://www.youtube.com/watch?v=-3UjJ5kxiLI
https://www.youtube.com/watch?v=wvDFsxjaPaE&t=231s
https://www.youtube.com/watch?v=R5Qd_3qtnEM
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321309232100
https://www.dr.dk/storyline/?id=77811520
https://asgersderberg.atavist.com/de-brlende-20ere
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Omfang 

 

41 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter Fokus:  

 Sammenhængen mellem imperialismen og verdenskrigene 

 Forståelse for årsagerne til og konsekvenserne af 1. verdenskrig 

 Forståelse for krigstaktik og livet som soldat i skyttegrav under 1. verdens-

krig 

 Indsigt i Versaillestraktatens konsekvenser for Tyskland 

 De brølende tyvere og fremskridtoptimismen 

 Krakket på Wall Street og 1930’erne 

 Raceteorier og racisme i Mellemkrigstiden og frem til holocaust 

 Indsigt i og forståelse for de tre store ideologier: Liberalisme, kommunisme 

og fascisme/nazisme 

 2. verdenskrigs betydning for den bipolære verdensorden der herskede un-

der den kolde krig 

 

Kernestof: 

 hovedlinjer i Europas historie 1860-1945 

 forandringer i levevilkår, teknologi og produktion  

 styreformer, herunder demokrati og demokratiseringsprocesser  

 politiske ideologier  

 nationale og internationale konflikter og samarbejdsrelationer  

 globalisering (perspektivet til det senmoderne samfund) 

 historiebrug og -formidling  

 historiefaglige begreber. 

 

Progression: 

At kursisterne opnår indsigt i det moderne samfunds gennembrud og betydning for 

samfundet i dag. At de kan forstå og besvare problemstillinger samt arbejde reflek-

teret med forskellige typer kildematerialer.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, quizzer, gruppearbejde og projektarbejde med eksamensøvelse 

 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 7 

 
Den kolde krig – Rødovre og Verden 

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

Barner, Kai Otto V: 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, 2019,  

Kapitel 6: Den kolde krig – 

 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),  

 Kinas kommunistiske revolution 1949 (p650) 

 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),  

 Mellemdistanceraketterne i Europa (p659),  

 Rustningskapløbet standser (p660),  

 Danmark og våbenkapløbet (p640),  

 Den danske strid om A-våben (p661). 

I ALT: 35sider 

Kapitel 7: Europæernes tilbagetog (Vietnam – et amerikansk mareridh 

 Oprør i Sydvietnam 1957 (p683) 

 USAs indgriben (p684) 

 USA og Sydvietnam taber krigen (p685) 

 

Samtidige kilder: 

 Trumandoktrinen erklæres 12. marts 1947 (p242) 

 Zdjanovs tale ved Kominforms grundlæggelse, september 1947 (p249) 

 Kennedys TV-tale 22. okt. 1962 (uddrag) (p217) 

 Krusjtjovs svar til Kennedy 28. okt. 1962 (uddrag) (p216) 

 Statsministeriet, 1962 ”Hvis krigen kommer” (uddrag):  



Side 16 af 17 

 ”Duck and cover”, Det amr. Civilforsvar, 1952:  

 ”Luftalarm”, Civilforsvaret, 1958:  

Supplerende stof: 

 Faktalinks tidslinje over Cubakrisen: 

https://faktalink.dk/titelliste/cubakrisen 

 YOUTUBE:: Ruddy, John D.: Cuba Missile Crisis in 5 minutes:  

 YOUTUBE: Ruddy, John D.: The cold war in 9 minutes 

 Ruddy, John D.: The Vietnam War in 13 minutes 

  

 Nukemap bombesimulator: https://nuclearsecrecy.com/nukemap/ 

 Karikatur 28. juli 2016 af Jeff Darcy på cleveland.com 

I øvrigt: 

Ekskursion: Civilforsvarets kommandobunker under Rødovre Bibliotek (opført 

1969) og Ejbybunkeren (opført 1952) 

Omfang:  

Ca. 75 sider 

Omfang 24  lektioner a 45 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter Fokus: 

- Hovedfokus på tiden 1945-1975 

- Den kolde krigs grundlæggelse og udvikling, de centrale begivenheder, krige, 

personer og anskuelser der delte verden i kommunisme og liberalisme.  

- Brud og kontinuitet i europæisk historie og globalisering.  

- Dominoteorien 

- Stedfortræderkrige og afkolonisering 

- Indsigt i styrkeforholdet mellem aktører i den bipolære verden 

- Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv samt betydningen af teknologi 

og produktion i forhold til krig og fred. 

- Cubakrisen 

Kernestof: 

 hovedlinjer i Verdens og Europas historie 1945-1962 (1989) 

 forandringer i levevilkår, teknologi og produktion  

 styreformer, herunder demokrati og demokratiseringsprocesser  

 politiske ideologier  

 nationale og internationale konflikter og samarbejdsrelationer  

 globalisering (perspektivet til det senmoderne samfund) 

 historiebrug og -formidling  

 historiefaglige begreber. 

Progression: 

https://faktalink.dk/titelliste/cubakrisen
https://nuclearsecrecy.com/nukemap/
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At kursisterne opnår forståelse for den anspændte verdenssituation under den kolde 

krig. At kursisterne kan forholde sig kritisk til forskellige historiske kildematerialer og 

selvstændigt opstille relevante historiske problemstillinger og lave en historisk under-

søgelse. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, quizzer, projektarbejde med eksamensøvelse 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 8 Repetition 

Indhold Kernestoffet fra de forskellige temaer blev til fælles oversigter i form af tids-

linjer og begrebslister 

 

Quizletkonto: Ingriddramahistorie 

 

Omfang: 

Ca. 425 sider 

 

Omfang 12 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokuspunkter  

At give kursisterne bevidsthed om hvad der forventes til eksamen 

At have overblik over alle eksamenstemaerne 

At hjælpe kursisterne til at få indsigt i særlige indsatsområder i eksamenslæs-

ningen. 

Væsentligste arbejds-

former 

Klasseundervisning/gruppearbejde med begreber og tidslinjer/quizzer 
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