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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) Hanne Brandt Djupdræt (1.år) , Jonathan Hegnet Withycombe Frismodt (1.år) og 

Martin Skov Petersen /2.år).  

Hold 2d 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

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

Titel 2 Industrialisering (enkelt fagligt historie) 

Titel 3 Velfærdsstatens udfordringer (fælles med religion og samfundsfag. 

Titel 4 DHO (enkelt fagligt historie) 

Titel 5 Mellemkrigstiden med fokus på nazismen 1918-1939 (sær fagligt) 

Titel 6 Tyrkiet (fælles med religion og samfundsfag).  

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Lange linjer i Europas historie (enkelt faglig historieforløb) 
Indhold Kernestof 

Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914, Systime 2008  

o Antikke Grækenland: s. 9-23 

o Romerriget: s. 37-57 

o Europæisk middelalder: s. 74-83 

o Renæssance: s. 123-126 

o Reformationen: s. 132-137 

o Opdagelserne s. 157 + 172-178 

o Enevælde s. 181-185 

o Om England s. 189-192 

o Oplysningstiden s. 192-202 

o Den amerikanske og den franske revolution s. 206 -221 

 

Supplerende stof 

Om periodisering: søgeord: Antikken fra www.storedanske.dk: 
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Ida Haugsted, Karsten Friis-Jensen, Mogens Herman Hansen, Minna 

Skafte Jensen: antikken i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 12. de-

cember 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=38668 

Stagetorn, Merethe: »Vi skal have flere folkeafstemninger« i: Politiken, d. 

15.07.2009 

Video med Mogens Hermann Hansen om demokrati og polis: ibog 

”Verden før 1914” fra Systime: https://konto.systime.dk/mine-

materialer.html?L=0 

Bennike, Christian: ”Vi lever i den fredeligste epoke i menneskehedens 

historie” i: Information, d. 3.11.2014 

To tekster: Seneca og Peter Ørsted, fra ??? 

Billedanalyse af mosaik og tv serie om gladiatorer. 

Video: Brian McGuire: 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=586&L=0 

uddrag af TV-udsendelse: ”Europa i middelalderen, del 2” Munke og 

kættere: om pavens magt 
TV-udendelse 5 skarpe om Luther, www.mitcfu.dk  

TV-udsendelse fra DR2, ”Jens Munk: Med døden ombord”, sendt 1. 

marts 2009, streamet fra www.mitcfu.dk 

”Indentured servitude" stavnbåndskontrakt for William Buckland, 

1755. Forfatteroversættelse, fra: iborgen: Thor Banke Hansen og An-

dreas Bonne Sindberg: USA Historie, Samfund, Religion, Systime 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=162#c260 

Birgit Løgstrup: ”Den danske Enevælde” video produceret af Aarhus 

Universitet. 

https://www.youtube.com/watch?v=70vUaxdhBdI 

Afsnit ”Legitimeringsmåder” fra Carsten Pape: Enevældens København 

(ibog) 

Uddrag af TV-udsendelsen ”Historien om Danmark”, fra begyndelsen 

indtil minut: 27.12 

”Del din dag”, Nationalmuseet, https://natmus.dk/dagbog/  

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 arbejdsfor-

mer 

Formidlingsorienteret undervisning 

Gruppearbejde 

Skriftlige opgaver 

Individuelt arbejde og test 

 

http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=38668
https://konto.systime.dk/mine-materialer.html?L=0
https://konto.systime.dk/mine-materialer.html?L=0
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=586&L=0
http://www.mitcfu.dk/
http://www.mitcfu.dk/
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=162#c260
https://www.youtube.com/watch?v=70vUaxdhBdI
https://natmus.dk/dagbog/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 Industrialisering (enkeltfaglig historie forløb) 
Indhold Kernestof 

Adriansen, Inge m.fl: Fokus 2 – Fra oplysningstid til imperialisme, Gyldendal 2007, 

s. 140-160 (Kompendie, del 1)  

 

Supplerende stof 

Klip fra OL åbningsceremonien i London 2012 om Industrialiseringen: 

https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI  

USA’s historie (serie) 6 om den transkontinentale jernbane og opdyrkningen af 

prærien m.v. 

Kilde: ”Reglement for arbejderne i J. G. A. Eickhoffs fabrik”, fra: 

Hyldtoft, Ole m.fl: Det industrielle Danmark 1840-1914, Systime 1981, s. 157-

160. 

Omfang 12 lektioner á 55 min. 

Særlige fokuspunk-

ter 

Fokus på industrialiseringens betydning for samfundet fra Englands og USA’s 

industrialisering til den danske. 

-forholdet mellem mennesker og naturressourcer og teknologisk udvikling og 

udnyttelse 

-forhold mellem aktør og struktur i et historisk perspektiv 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde 

Retur til forside 

 

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

Titel 3 

 

Velfærdsstatens udfordringer (sammen med religion og samfundsfag) 

Indhold Kernestof:  

Peter Frederiksen m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime 2009. Side 192-196, 

217-228, 245-250, 267-273, 275-276, 278-279. 

 

Henrik Bonne Larsen m.fl.: Danmarkshistorisk oversigt, Systime 2006. Side 78-79, 82-

87. 

 

Ebbe Foged m.fl.: Danmark i nyeste tid - Danmarks historie efter 1973, Gyldendal 2002. 

Side 36-38, 106-108. 

 

Anne Okkels Olsen: Når lyset bryder frem - Kilder til kulturrevolutionen i Danmark 1950-

80, Systime 1981. Side 95-97. 

 

Niels Erik Hansen: Gør gode tider bedre, Columbus 2002. Side 27. 

 

Lars Andersen m.fl.: Fokus 3 – Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal 2006. Side 65-67. 

 

”Rødstrømperne og den nye kvindebevægelse, ca. 1970-1985”, fra 

https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI
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http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-nye-

kvindebevaegelse-1970-1985/ (herunder også lydklippene: ”HØR: Karen Jespersen 

om rødstrømpebevægelsens begyndelse i 1981”, ”HØR: Karen Jespersen skildrer 

rødstrømpernes arbejdsmetoder i 1981”, ”HØR: Karen Syberg fortæller i 1981 om 

oprettelsen af Femølejren”, ”HØR: Karen Syberg om tomrummet efter rødstrøm-

pebevægelsen 1981”). 

 

Supplerende stof: 

Klip: ”Depressionen rammer Danmark” og ”Kanslergadeforliget - en hjælp til fol-

ket” i Danmarks historie - 1930-1934 - Sammenhold i krisetid, Substanz/TV2 2007. 

Klip: ”Tyskerne besætter Danmark” i Danmarks historie - 1939-1942 - I krigens skygge, 

Substanz/TV2 2007. 

Klip: ”Marshallhjælpen begynder” og ”NATO frem for Norden” i Danmarks historie 

- 1946-1949 - Nye forbindelser, Substanz/TV2 2007. 

Klip: ”Parcelhusene blomstrer” i Danmarks historie - 1960-1964 - Forbrugsfest, Sub-

stanz/TV2 2007. 

Klip: ”JA til EF”, ”Jordskredsvalget ryster Christiansborg” og ”Skæve dage i Thy” i 

Danmarks historie - 1970-1975 - I fællesskab, Substanz/TV2 2007. 

Klip: ”Flygtningene strømmer til Danmark” og ”Danskerne på kartoffelkur” i Dan-

marks historie - 1980-1986 - Klaphat og kartoffelkur, Substanz/TV2 2007. 
 
Lydklip: Interview med ung arbejdsløs fra 1930'erne. 

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

med-ung-arbejdsloes-fra-1930erne/ 

 

Lydklip: ”HØR: Karen Jespersen om rødstrømpebevægelsens begyndelse i 1981”, 

”HØR: Karen Jespersen skildrer rødstrømpernes arbejdsmetoder i 1981”, ”HØR: 

Karen Syberg fortæller i 1981 om oprettelsen af Femølejren”, ”HØR: Karen Syberg 

om tomrummet efter rødstrømpebevægelsen 1981”, fra 

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

kvindebevaegelse-1970-1985/ 

 

Dilemmaspillet 9. april. 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/dilemmaspillet-9-

april/ 
 
Valgplakater for EF-folkeafstemningen 1972. 

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

 

Omfang 

 

24 lektioner á 55 min. 

Særlige fokus-

punkter 

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 
- Den politiske udvikling i perioden 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-nye-kvindebevaegelse-1970-1985/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-nye-kvindebevaegelse-1970-1985/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-karen-jespersen-fortaeller-om-roedstroempebevaegelsens-start-1981/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-karen-jespersen-fortaeller-om-roedstroempebevaegelsens-start-1981/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-karen-jespersen-beskriver-roedstroempebevaegelsens-arbejdsmetoder/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-karen-jespersen-beskriver-roedstroempebevaegelsens-arbejdsmetoder/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-karen-syberg-fortaeller-om-oprettelsen-af-femoelejren-1981/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-karen-syberg-fortaeller-om-oprettelsen-af-femoelejren-1981/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-karen-syberg-fortaeller-om-tomrummet-da-roedstroempevegelsen-ebbede-ud-1981/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-karen-syberg-fortaeller-om-tomrummet-da-roedstroempevegelsen-ebbede-ud-1981/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-interview-med-ung-arbejdsloes-fra-1930erne/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-interview-med-ung-arbejdsloes-fra-1930erne/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-karen-jespersen-fortaeller-om-roedstroempebevaegelsens-start-1981/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-karen-jespersen-beskriver-roedstroempebevaegelsens-arbejdsmetoder/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-karen-syberg-fortaeller-om-oprettelsen-af-femoelejren-1981/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-karen-syberg-fortaeller-om-oprettelsen-af-femoelejren-1981/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-karen-syberg-fortaeller-om-tomrummet-da-roedstroempevegelsen-ebbede-ud-1981/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-karen-syberg-fortaeller-om-tomrummet-da-roedstroempevegelsen-ebbede-ud-1981/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-nye-kvindebevaegelse-1970-1985/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-nye-kvindebevaegelse-1970-1985/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/dilemmaspillet-9-april/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/dilemmaspillet-9-april/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/landmandsliv/
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- Danmarks tilslutning til EF 
- Jordskredsvalget 1973 og det nye politiske landskab 

- Ungdomsoprøret og kvindefrigørelsen 

- DK i EU og globaliseringen. 

 
Faglige kompetencer: 
- Gøre rede for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Eu-
ropas historie og verdenshistorien 
- Opnå indsigt i samspillet mellem natur, individ og samfund i et historisk perspek-
tiv 
- Gøre rede for sammenhænge og modsætninger mellem nutidige og historiske 
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 hi-
storien 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, anvendelse af fag-

programmer, gruppearbejde og filmvisning. 

 

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

DHO (enkelt faglig historie forløb).  

Indhold Eleverne har skrevet en opgave om industrialiseringen i Danmark i fagene dansk 

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 
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Titel 5 

 

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. 21-63, 75-97, 109-111 og 119-122.  
 
Tekst 1: Versaillestraktaten om Tyskland 
Tekst 5: Partiprogrammet ”De 25 punkter” 
Tekst 6: Hitler om det ”nationale” og ”Sociale” 
Tekst 7: Kampen mellem racerne.  
Tekst 8: Førerens autoritet. 
Tekst 34: Talen til generalerne 
Tekst 37: Hossbach-notatet 
 

Johan Bender og Hans-Kurt Gade: Mellemkrigstiden og 2.verdenskrig 1919-1945, 

Munksgaard 1990 Kilde: 35 – Golo Mann: Rigsdagsbranden d. 27 februar , s. 79-

80 

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. 
-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. 
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Titel 6 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.  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde 

 


