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Titel 1 

 

Historisk metode  

Indhold  

Carl Johan-Bryld: ”Historisk metode”, in: ”Verdenshistorie HHX”, Systime, 
2011 + Silke Blok: ”Fortiden ændrer sig ikke, men det gør historien”, Politiken 
- Kultur, 2005 + kilderne: ”Ordre om masseundertrykkelse” (1937) + 
”Antisemitisk børnebilledbog” (1936) + ”Otto Dietrich om føreren – Med 

Hitler til magten” (1933) + ”Udenrigsminister Marshalls tale på Harvard 
Universitet” (1947) 
 

Introduktion til grundlæggende diskursanalyse: 

http://historiskmetode.weebly.com/diskuranalyseskema-centrale-begreber-

og-model.html 

 

Omfang 

 

 

Særlige fokuspunkter  
Faglige mål: 

 anvende historisk metode, herunder formidle historiske 

problemstillinger samt forholde sig kritisk til historiske kilder og 

fremstillinger. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg/ klasseundervisning/ gruppearbejde/ fremlæggelser/ individuelt 

arbejde/ refleksionsskrivninger  

 

http://historiskmetode.weebly.com/diskuranalyseskema-centrale-begreber-og-model.html
http://historiskmetode.weebly.com/diskuranalyseskema-centrale-begreber-og-model.html
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Titel 4 
 

Danmarks besættelse 1940-1945 

Indhold  
Peter Frederiksen: ”Danmark besat og befriet”, Systime, 2000, s. 6-16 + s. 22-34 + s. 
36-38 + s. 41-51 + s. 100-115 + s. 162-168 + kilderne: ”Lænkehundstalen” + 
”Kommunistloven” + ”Div. hverveplakater til Våben-SS” + ”Buhls sabotagetale” + 
”Christmas Møllers sabotagetale”+ ”Naar Danmark atter er frit” + Henrik 
Lundtofte: ”Hipo-manden i Valby – introduktion til Håndlangerne” + ”Befrielsen – 70 
år efter” (DR2). Derudover har eleverne spillet de kontrafaktiske spil ”9. april 1940”( 
http://9april1940.dk/). Eleverne har også haft besøg af Henrik Lundtofte, der holdt 
foredraget: ”HIPO-korpset – mennesker, myter og modstandsbekæmpelse”. 
Eleverne har arbejdet med diskursanalyse som supplement til kildelæsning og 
historisk metode.    
 
NB: Forløbet er ikke afsluttet *** 
 

Omfang 
 

 

Særlige 
fokuspunkter 

 
Forløbet indgår som et forløb med hovedvægt på perioden før 1920-1960: 
Kernestof: 

 hovedlinjer i danmarkshistorien og verdenshistorien 

 væsentlige konflikt- og samarbejdsrelationer i det 20. og 21. århundrede 

 væsentlige elementer i den politiske og økonomiske udvikling i Europa efter 
1945 

 udviklingen af demokrati og menneskerettigheder i nationalt og internationalt 
perspektiv 

 forholdet mellem rige og fattige regioner og udviklingen i den globale 
arbejdsdeling 

 kultur og levevilkår i nationale og globale sammenhænge. 
 
Faglige mål: 

 demonstrere indsigt i den nationale, regionale, europæiske og globale 
udvikling inden for de seneste ca. 200 år og reflektere over samspillet mellem 
disse niveauer 

 forklare samfundsmæssige forandringer som et samspil mellem kontinuitet 
og brud samt forholde sig reflekterende til periodeopdeling af danmarks- og 
verdenshistorien inden for de seneste ca. 200 år 

 dokumentere indsigt i grundlæggende styreformer, politiske ideologier og 
menneskerettigheder 

 demonstrere forståelse af konflikters opståen og deres løsning samt 
internationale samarbejdsmuligheder og deres institutionalisering 

 analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund 

 forklare udviklingen i den globale velstand med inddragelse af 
udviklingsteorier 

 demonstrere indsigt i udviklingen i kulturelle og sociale forhold, nationalt og 
globalt 

 anvende historisk metode, herunder formidle historiske problemstillinger 
samt forholde sig kritisk til historiske kilder og fremstillinger. 
 

http://9april1940.dk/
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