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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 2 

 

Vejen til Auschwitz – om den nazistiske stats folkedrab på de europæiske 

jøder 1933-1945 

Indhold  

Karl Christian Lammers: ”Vejen til Auschwitz. Det nazistiske Tysklands mord på 
Europas jøder”, Gyldendal Uddannelse, 1999, s. 9-53 + www.folkedrab.dk – her 

særligt om folkedrabets begrebshistorie, folkedrabets aktørperspektiv, folkedrabets 

stadier + FN’s menneskerettighedserklæring (1948) + Konvention om forebyggelse 

af og straf for folkedrab (1948) + Daniel Goldhagen: af ’Hitlers villige bødler’ + 
Ulrich Herbert: af ”Det rigtige spørgsmål’ + Peter Longerich: ”Det har vi intet 
vidst om” + Liv Kronborg Forman: ”Hvordan kunne de gøre det? Moral og 
intention hos gerningsmændene under Holocaust” + Jonas Lind: ”Gruppepres, 
lydighed og ideologi – hvordan almindelige mænd bliver gerningsmænd” + 
følgende kilder: Hitler om racelæren, 1925, Indførelse af arierparagraffen, 1933 + 

Nurnberg-racelovene, 1935 + befolkningens reaktioner på Nurnberglovene, 1935 

+ antisemitisk børnebilledbog, 1936 + Folkedomstol mod det jødiske morderfolk, 

1938 + Göring ønsker den voldelige antisemitisme bragt til ophør, 1938 + Rapport 

fra juli 1938 om indgreb mod jøderne, 1938 + Film: Jøden og Arieren – om den 

nazistiske filmpropaganda + Film: The Grey Zone  

 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

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

 hovedlinjer i danmarkshistorien og verdenshistorien 

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

 udviklingen af demokrati og menneskerettigheder i nationalt og 
internationalt perspektiv 

 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 

 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. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/ klassediskussioner/ gruppearbejde med fremlæggelser + 
kildeanalyser 

 

 

http://www.folkedrab.dk/


 

Side 4 af 8 

 

Titel 3 

 

Imperialismen 1870-1914 

Indhold  
Inge Adriansen: ”Imperialisme”, in: ”Fra oplysningstid til imperialisme”; 
Gyldendal, 2007 + Frederiksen: ”Et splittet Frankrig”, in: ”Grundbog til historie – 
verdenshistorie 1750-1945”, Systime, 2001 + Frederiksen: ”Første Verdenskrig 
1914-1918”, in: ”Grundbog til historie – verdenshistorie 1750-1945”, Systime, 2001 
+ Cecil Rhodes: ”Den hvide mands byrde” + Kipling: ”den hvide mands byrde” + 
Dilke: ”Et større England” + Ferry: ”Forsvar for den franske imperialisme” + 
artikel fra Salmonsens store illustrerede konversationsleksikon” + Hergé: ”Tintin i 
Congo” + Harald H. Lund: ”I Niggerland bananen gror” + Lenin: ”Imperialismen 
som kapitalismens højeste stadium” + BBC-dokumentaren: ”Arven efter imperiet 
– del 5”.   
   
Eleverne har arbejdet grundlæggende med imperialismebegrebet (motiver, 
legitimeringer og menneskesyn) og imperialismens udvikling 1870-1914 med særligt 
fokus på Afrika. 
 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

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

 hovedlinjer i danmarkshistorien og verdenshistorien 

 udviklingen af demokrati og menneskerettigheder i nationalt og 
internationalt perspektiv 

 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 

 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. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/ gruppearbejde/ individuelt arbejde/ refleksionsskrivning + 

kildeanalyse 
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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” + 
dokumentarfilmen ”Med ret til at dræbe” + Henrik Lundtofte: ”Hipo-manden i 
Valby – introduktion til Håndlangerne”. 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.    
 

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. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/ klassediskussioner 
Gruppearbejde med fremlæggelser + kildeanalyser 

http://9april1940.dk/
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Titel 5 
 

Verden efter 1945 – globale koldkrigsperspektiver og europæisk samarbejde  

Indhold  
Carl-Johan Bryld & Harry Haue: ”Den nye Verden 1945-2000”, Systime 2000, s. 9-
28 + s. 29-36 + s. 44-46 + s. 60-69 + s. 78-84 + s. 108-110 + s. 114-117 + 
Churchills tale i Fulton (1946) + Truman-doktrinen (1947) + Marshallplanen 
(1947) + Sovjetunionens opfattelse af Marshallplanen (1947) + SUKP’s historie om 
folkedemokratierne (1960) + MacArthurs afskedstale (1951) + Thomas A. Bailey 
om årsagen til Den Kolde Krig, 1964 + David Horowitz om ansvaret for Den 
Kolde Krig, 1965 + http://nyestetid.systime.dk/11-fortolkninger-af-den-kolde-
krig.html + Carl-Johan Bryld: ”Verden efter 1914 – i dansk perspektiv”, Systime 
2006, s. 341-361      
     

Omfang 
 

 

Særlige 
fokuspunkter 

Forløbet indgår som et forløb med vægt på perioden 1960-1990 
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. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/ klassediskussioner 
Gruppearbejde med fremlæggelser + kildeanalyser 

http://nyestetid.systime.dk/11-fortolkninger-af-den-kolde-krig.html
http://nyestetid.systime.dk/11-fortolkninger-af-den-kolde-krig.html
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Titel 6 
 

Afkoloniseringen og den 3. verden    

Indhold 

Carl-Johan Bryld: ”Verden efter 1914 – i dansk perspektiv”, Systime 2006, s. 183-
194 + s. 245-251 + s. 259-262 + s. 262-267” + Benedict Anderson om dannelsen 
af national identitet, 1983 + Basil Davidson om de nye afrikanske nationer, 1994 + 
Ugandas præsident om etpartistyreformen, 1991 + Harry Magdoffs centrum-
periferi teori, 1969 + Susan George om u-landes gæld, 1988 + web: 
http://udviklingstal.um.dk/ + Lene Feldstein: ”Globalisering og afkolonisering”, 
in: Fokus – kernestof i historie 3, Fra verdenskrig til velfærd, 2006 + Henrik 
Kureer: ”Udviklingsteorier”, in: International Økonomi A, Systime, 2010. I forhold til 
afkoloniseringsperspektiverne har forskellige udviklingsteorier (moderniserings- og 
afhængighedsteori) været inddraget i klassediskussionerne.  

 
Omfang 
 

 

Særlige 
fokuspunkter 

Forløbet indgår som et forløb med vægt på perioden 1960-1990: 
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. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/ klassediskussioner 
Gruppearbejde med fremlæggelser + kildeanalyser 

http://udviklingstal.um.dk/
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Titel 6 
 

Efter 1990 – fra en ny verdensorden til krigen mod terror  

Indhold  
Søren Mørch: ”USA’s nye verdensorden”, Systime 2006, s. 105-117 + Francis 
Fukuyama: ”Den historiske udvikling er afsluttet” (1989) + Samuel P. Huntington: 
”Civilisationernes sammenstød?” (1993) + Georg Sørensen: ”Fra 9.11 til 11.9”, in: 
”11. september. Internationale konsekvenser og perspektiver”, Systime 2002 + 
Hans-Henrik Holm: ”11. september og USA”, in: ”11. september. Internationale 
konsekvenser og perspektiver”, Systime 2002 + Mehdi Mozaffari: ”Islamismen – 
en foruroligende utopi”, in: ”11. september. Internationale konsekvenser og 
perspektiver”, Systime 2002 + Carl-Johan Bryld: ”Verden efter 1914 – i dansk 
perspektiv”, Systime 2006 s. 325-337 + Hans Branner: ”Danmarks internationale 
placering 1914 til i dag”, in: Fokus – kernestof i historie 3, Fra verdenskrig til 
velfærd, 2006. Derudover har eleverne arbejdet grundlæggende med 
terrorismebegrebet (definitionsproblematikker), samt diskuteret årsager til 
terrorisme (herunder særligt eksistensen af svage stater, rekrutterings- og 
mobiliseringsforhold, identitetstab og radikaliseringsprocesser). Derudover har 
eleverne diskuteret og arbejdet med 11. september i et populærkulturelt perspektiv.  
 

Omfang 
 

 

Særlige 
fokuspunkter 

Forløbet indgår som et forløb med hovedvægt på perioden efter 1990 
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  

 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 

 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. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/ læreroplæg/ gruppe- og individuelt arbejde/ kildeanalyse 


