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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) 

 

**NB – forløbet ej afsluttet**     

Omfang 

 

 

Særlige fokuspunkter  

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

Faglige mål: 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg/ klasseundervisning/ gruppearbejde/ fremlæggelser/ individuelt 

arbejde/ refleksionsskrivninger  
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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 

 

24 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

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

• Hovedlinjer i danmarkshistorien og verdenshistorien 

Kernestof: 

• 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. 
 

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

Faglige mål: 

• 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/�

