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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December 2018 

Institution Horsens HF og VUC 

Uddannelse HF2 

Fag og niveau KS historie B 

Lærer(e) Michael Rosborg (1.år) og Martin Skov Petersen (2.år).  

Hold 2c 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Lange linjer i Europas historie (enkelt fagligt historie) 

Titel 2 Velfærdsstatens udfordringer (fælles med religion og samfundsfag. 

Titel 3 DHO (enkelt fagligt historie) 

Titel 4 Mellemkrigstiden med fokus på nazismen 1918-1939 (sær fagligt) 

Titel 5 Tyrkiet (fælles med religion og samfundsfag).  

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Lange linjer i Europas historie (enkelt faglig historiefor-
løb) 

Indhold Kernestof 

Ulrik Grubb m.fl.: Overblik. Verdenshistorie i korte træk: 25-28, 

33-54, 61-64, 68-74, 76-80, 89-92, 102-103, 113-115, 117-122. 

Supplerende stof 

  

Omfang 30 lektioner á 55 min. 

Særlige fokuspunkter Introduktion til faglige kompetencer; kildekritik m.m. 

-nedslag i Europas historie fra antikken til 1800 med fokus på 

udvikling af perioder, styreformer og samfundsgrupper 

-teknologi og ressourcers grundlag for mennesker 

Væsentligste arbejdsformer Formidlingsorienteret undervisning 

Gruppearbejde 

Skriftlige opgaver 

Individuelt arbejde og test 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Velfærdsstatens udfordringer (sammen med religion og samfundsfag) 

Indhold Kernestof:  

 

Jørgen Vestergård Jacobsen m.fl.: Kultur- og Samfundsfagsbogen, s. 11-33. 

Columbus 2014. 

Supplerende stof: 
Kilder: Jacob Knudsen: Det offentlige fattigvæsen præmierer æreløsheden. 
123. Pesten i Nakskov 1619. 
124. Stormfloden 1634.  
125. Børnebegrænsning 1647. 
138. Børnehuset 1621.  

 

Omfang 

 

24 lektioner á 55 min. 

Særlige fokuspunkter Lærerplanens mål: 
- ”Dansk historie og identitet” 
- ”Natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv” 
 
Mere specifikt har fokus været på: 
- Opbygningen af velfærdsstaten 
- Den økonomiske udvikling i perioden 
 

 
Faglige kompetencer: 
- Gøre rede for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, 
Europas historie og verdenshistorien 
- Opnå indsigt i samspillet mellem natur, individ og samfund i et historisk 
perspektiv 
- Gøre rede for sammenhænge og modsætninger mellem nutidige og histori-
ske samfund 
- Gennemføre og formidle en undersøgelse af et historisk emne 
- Anvende en analytisk/metodisk tilgang til forskelligartet historisk materiale 
- Forholde sig kritisk og dokumenterende til eksempler på brug og misbrug af 
historien 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, anvendelse 

af fagprogrammer, gruppearbejde og filmvisning. 

 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

DHO (enkelt faglig historie forløb).  

Indhold Eleverne har skrevet en opgave om industrialiseringen i Danmark i fagene dansk 
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og historie. I arbejdet med opgaven har eleverne undersøgt ved hjælp af kildekri-

tisk metode og fortolkning, hvordan industrialisereingen påvirkede samfundslivet 

i Horsens.  

 

Omfang 

 

12 lektioner á 55 min. 

Særlige fokus-

punkter 

 

Gennemførelse og formidling af en undersøgelse af et historisk emne og anven-

delse af en analytisk/metodisk tilgang til forskelligartet historisk materiale.  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

Klasseundervisning og individuelt arbejde med vejledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4 

 

Mellemkrigstiden med fokus på nazismen 1918-1939 (enkelt faglig historie forløb). 

Indhold Kernestof: 
Peter Frederiksen : “Det Tredje Rige. Fællesskab og Forbrydelse“, Systime 
2001, s. s. 44-63, 75-79, 109-111 og 119-122.  
Tekst 5: Partiprogrammet ”De 25 punkter” 
Tekst 6: Hitler om det ”nationale” og ”Sociale” 
Tekst 7: Kampen mellem racerne.  
Tekst 8: Førerens autoritet. 
 
Birgitte Thomassen: 1. Verdenskrig. 197-205. Frydenlund 2013.  

Svend Aage Karup: Weimarrepublikken, s. 37-40.  

Danmarks Riges Grundlov af 1953.  

Karl Kristian Lammers: Vejen til Auschwitz, s. 57 (Skema over hvem der er jøde).  

 

Dokumentar: Hitlers vej til magten (Apocalypse Hitler), 2011, episode 1+2   

Hitlers holocaust. Afsnit 4 +5 +6. (Morderfabrikken + modstand +befrielsen). 

Kan ses på mit.cfu.dk  

Spillefilm. Jud Süss. 

 

 

Omfang 

 

24 lektioner á 55 min. 

Særlige fokus-

punkter 

-Baggrunden for nazismens fremvækst: Tyskland efter Versailles, nazismen 
-Tysklands vej til diktatur og ensretning.  
-Holocaust og holocaustbenægtelse. 
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-Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv. 
- Ideologiernes kamp i det 20. århundrede.  
 

Der er i forløbet arbejdet med at etablere overblik over komplekse sammen-
hænge, samt arbejdet med analyse/vurdering af ideologisk prægede tek-
ster/propagandamateriale. Desuden har vi arbejdet med spørgsmålet omkring 
individets betydning for historien. 
 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, klassediskussion, oplæg, projekt-
arbejde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 5 Tyrkiet(sammen med religion og samfundsfag) 
Indhold Kernestof:  

Deniz Kitir m.fl.: Tyrkiet: Historie – Samfund – Religion: I-bog systime 2018. Det 

osmanniske rige (Et storrige i frit fald; Omrids af det nye Tyrkiet; Ungtyrkernes 

periode), Kemal Atatürk og Tyrkiet; Tyrkiet efter Atatürk. Tyrkiet og Europa.  

  

Supplerende stof:  

Dokumentar: Osmannerne, DR – 2014 afsnit 1 (uddrag) -3.  

Omfang 18 lektioner a 55 min.  

Særlige fokus-

punkter 

 
  
anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i faggruppen til at opnå indsigt i 
historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge i Danmark og i andre lande  

̶ formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger ved anven-

delse af begreber og viden fra fagenes kernestof  

̶ forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnære problemstil-

linger, herunder professionsrettede problemstillinger  

̶ redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger samt analysere deres 

betydning i en historisk og aktuel sammenhæng  

̶ reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder en forståelse af samspil-

let mellem aktør og struktur  

̶ diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier  

̶  styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  

̶ ideologiernes kamp i det 20. århundrede  

̶ globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv  

̶ historiefaglige metoder  

̶ historiebrug.  
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde 

 


