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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin januar 2014 – juni 2015 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse HH 

Fag og niveau Historie B 

Lærer(e) Jørgen Klærke 

Hold HH11-12 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 1930erne og den økonomiske krise 

Titel 2 Det demokratiske Danmark 1848-1901 

Titel 3 Afrikas historie 

Titel 4 11. september 

Titel 5 Den kolde krig 1975-90 

Titel 6 Finanskrisen 
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Retur til forside 

 

Titel 1 

 

1930erne og den økonomiske krise 

Indhold Om kilder:  

Peter Frederiksen m.fl.: Grundbog til historie. Verdenshistorie 1750-1945. s. 313-

316 

 

Sovjetunionen: 

Niels Nielsen: Samtidshistorie s. 166-172 

Peter Frederiksen m.fl.: Grundbog til historie. Verdenshistorie 1750-1945. s. 174-

177. 

TV-program om Stalin  

 

USA: 

Niels Nielsen: Samtidshistorie s. 154 (2.spalte) -159 

Peter Frederiksen m.fl.: Grundbog til historie. Verdenshistorie 1750-1945. s. 201-

208 

Johan Bender m.fl.: Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig 1919-45 belyst ved kilder. 

Kilderne 24-28, s. 58-63. 

 

TV-program om krisen i 30erne 

 

Danmark: 

Niels Nielsen: Samtidshistorie s. 253-267 

 

Tyskland: 

Michael Klos: Tyskland 1871-2000 s. 58-78, s. 83-84 

Johan Bender m.fl.: Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig 1919-45 belyst ved kilder. 

s.79-85 (kilderne 35-41) 

TV-program Tyskland under nazismen (1933-39) 

 

Forløbet er udgangspunkt for dansk/historie-opgaven på 2. år  

Omfang 

 

34 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet indgår som et forløb med hovedvægt på perioden mellem 1920 og 1960. 

 

Forløbet skal bidrage til at dække følgende kernestofsområder: 
- Hovedpunkter i verdenshistorien med vægt på den politiske, økonomiske 

og kulturelle udvikling og betydningen heraf for forholdene i DK 
- Væsentlige konflikt- og samarbejdsrelationer i det 20. og 21. århundrede 

- Udviklingen i det danske demokratiske system siden 1848 

- Centrale perioder i Danmarks økonomiske historie set i et internationalt 
perspektiv 

 

Faglige mål:  
- Demonstrere indsigt i den nationale, regionale, europæiske og globale ud-
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vikling og reflektere over samfundenes udviklingsmuligheder på baggrund 
af 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 samt reflektere over mulighederne for egen indflydel-
se i den demokratiske proces 

- Demonstrere forståelse af konflikters opståen og deres løsning samt inter-
nationale samarbejdsmuligheder og deres institutionalisering 

- Anvende historisk metode, herunder formidle historiske problemstillinger, 
analysere og vurdere andres brug af historie og reflektere over egen brug af 
historie 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/individuelt arbejde 
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Titel 2 

 

Det demokratiske Danmark (1848-1901) – fortsætter på 3. år 

Indhold Claus Friisberg: Det danske demokrati – et tilfælde eller en selvfølge? Gyldendal uddan-

nelse, s. 9-17 + 25-47, 58-59 

Inklusive kilderne: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 15, 17, 27 

Henrik Horstbøll m.f.: Danmarks historie 2, s. 50-54, s. 66-73, s. 84-87 

Niels Nielsen: Samtidshistorie s. 114-120. 

 

 

Omfang 

 

23 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet indgår som et forløb med hovedvægt på perioden før 1920 

 

Forløbet skal bidrage til at dække følgende kernestofområder: 

- hovedperioder i verdenshistorien med vægt på den politiske, økonomiske og 

kulturelle udvikling og betydningen heraf for forholdene i Danmark 

- udviklingen i det danske demokratiske system siden 1848 

- den internationale udvikling af demokrati og menneskerettigheder 

 

Faglige mål: 

- eleverne skal kunne demonstrere indsigt i den nationale, regionale, europæiske og 

globale udvikling og reflektere over samfundets udviklingsmuligheder på baggrund 

af samspillet mellem disse niveauer 

- eleverne skal kunne forklare samfundsmæssige forandringer som et samspil mel-

lem kontinuitet og brud samt forholde sig reflekterende til periodeopdeling af 

Danmarks- og verdenshistorien 

- eleverne skal kunne dokumentere indsigt i grundlæggende styreformer, politiske 

ideologier og menneskerettigheder samt reflektere over mulighederne for egen 

indflydelse i den demokratiske proces 

- eleverne skal kunne anvende historisk metode, herunder formidle historiske pro-

blemstillinger, analysere og vurdere andres brug af historie og reflektere over egen 

brug af historie. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/Gruppearbejde/Individuelt arbejde  
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Titel 3 

 

Afrikas historie 

Indhold Hans Torben Gilkær: Afrikas historie efter 1890. (2007) s. 7-90 

 

Eleverne skriver og fremlægger en synopsis i et selvvalgt emne inden for Afrika fra 

ca. 1960-2014 

 

Omfang 

 

30 lektioner 

 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet dækker flere tidsperioder – 1890-2014 

 

Forløbet skal bidrage til at dække følgende kernestofområder: 
- Væsentlige konflikt- og samarbejdsrelationer i det 20. og 21. århundrede 

- Forholdet mellem rige og fattige regioner og udviklingen i den globale ar-
bejdsdeling 

- Kulturmødet mellem europæisk og ikke-europæisk kultur og udviklingen 
heri 

- Den internationale udvikling af demokrati og menneskerettigheder 

Historisk-Faglige mål:  

 

- Demonstrere indsigt i den nationale, regionale, europæiske og globale ud-
vikling og reflektere over samfundenes udviklingsmuligheder på baggrund 
af samspillet mellem disse niveauer. 

- Redegøre for center-periferi problemet og forholde sig til visioner for ud-
viklingen i den globale velstand 

- Anvende kulturteorier i en analyse af kulturmøder inden for og mellem 
forskellige samfundsformer i tid og rum, herunder forholde sig til dansk 
og europæisk tankegang i relation til ikke-europæisk kultur og tankegang. 

- Forklare samfundsmæssige forandringer som et samspil mellem kontinui-
tet og brud samt forholde sig reflekterende til periodeopdeling af Dan-
marks- og verdenshistorien inden for de seneste ca. 200 år. 

- Demonstrere forståelse af konflikters opståen og deres løsning samt inter-
nationale samarbejdsmuligheder og deres institutionalisering 

- Analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund med henblik på 
at forholde sig til samfundenes udviklingsmuligheder 

- Anvende historisk metode, herunder formidle historiske problemstillinger, 
analysere og vurdere andres brug af historie og reflektere over egen brug af 
historie. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/ virtuelle arbejdsformer /individuelt arbej-

de/skriftligt arbejde 
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Titel 4 

 

11. september 

Indhold Mehdi Mozaffari: 11. september. Internationale konsekvenser og perspektiver. 

Systime. 2002. s. 24-40 

Birthe Hansen: Terrorisme på tværs. Frydenlund 2002. s. 9-26, s. 37-50, s. 62-84 

Søren Mørch og Anne Olsen: USA´s nye verdensorden. s. 106-117, 155-157, 159-

167 

Kilder: 

Søren Mørch og Anne Olsen: USA´s nye verdensorden. Kilde 9 og kilde 10, s. 

233-241 

 

Omfang 

 

17 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet indgår som et forløb med hovedvægt på perioden efter 1990 

 

Forløbet skal bidrage til at dække følgende kernestofområder: 
- Væsentlige konflikt- og samarbejdsrelationer i det 20. og 21. århundrede 

- Kulturmødet mellem europæisk og ikke-europæisk kultur og udviklingen 
heri 

- Den internationale udvikling af demokrati og menneskerettigheder 

- Hovedperioder i verdenshistorien med vægt på den politiske, økonomiske 
og kulturelle udvikling og betydningen heraf for forholdene i DK 

 

Historisk-Faglige mål:  

 

- Demonstrere indsigt i den nationale, regionale, europæiske og globale ud-
vikling og reflektere over samfundenes udviklingsmuligheder på baggrund 
af samspillet mellem disse niveauer. 

- Anvende kulturteorier i en analyse af kulturmøder inden for og mellem 
forskellige samfundsformer i tid og rum, herunder forholde sig til dansk 
og europæisk tankegang i relation til ikke-europæisk kultur og tankegang. 

- Forklare samfundsmæssige forandringer som et samspil mellem kontinui-
tet og brud samt forholde sig reflekterende til periodeopdeling af Dan-
marks- og verdenshistorien inden for de seneste ca. 200 år. 

- Demonstrere forståelse af konflikters opståen og deres løsning samt inter-
nationale samarbejdsmuligheder og deres institutionalisering 

- Dokumentere indsigt i grundlæggende styreformer, politiske ideologier og 
menneskerettigheder samt reflektere over mulighederne for egen indflydel-
se i den demokratiske proces 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/ individuelt arbejde 
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Titel 5 

 

Den kolde krig 1975-1995 

Indhold Carl-Johan Bryld & Harry Haue: Den nye verden 1945-2000. (2000) s. 90-103, s. 

108-121 

 

 

Omfang 

 

14 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet indgår som et forløb med hovedvægt på perioden fra 1960-90 

 

Forløbet skal bidrage til at dække følgende kernestofområder: 
- Hovedperioder i verdenshistorien med vægt på den politiske, økonomiske 

og kulturelle udvikling og betydningen heraf for forholdene i DK 
- Den internationale udvikling af demokrati og menneskerettigheder 

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

- Kulturmødet mellem europæisk og ikke-europæisk kultur og udviklingen 
heri 

 

Historisk-Faglige mål:  

 

- Demonstrere indsigt i den nationale, regionale, europæiske og globale ud-
vikling og reflektere over samfundenes udviklingsmuligheder på baggrund 
af samspillet mellem disse niveauer. 

- Forklare samfundsmæssige forandringer som et samspil mellem kontinui-
tet og brud samt forholde sig reflekterende til periodeopdeling af Dan-
marks- og verdenshistorien inden for de seneste ca. 200 år. 

- Demonstrere forståelse af konflikters opståen og deres løsning samt inter-
nationale samarbejdsmuligheder og deres institutionalisering. 

- Anvende historisk metode, herunder formidle historiske problemstillinger, 
analysere og vurdere andres brug af historie og reflektere over egen brug 
af historie 

- Dokumentere indsigt i grundlæggende styreformer, politiske ideologier og 
menneskerettigheder samt reflektere over mulighederne for egen indfly-
delse i den demokratiske proces 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/ individuelt arbejde 
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Titel  6 

 

Finanskrisen 

Indhold Peter Madsen (red): Krisetider. 2010. s. 7-60, s. 81-127 

Dokumentarfilm om krisen i USA. 2010 

Dokumentar om krisen i Danmark 

 

Omfang 

 

18 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet indgår som et forløb med hovedvægt på perioden efter 1990 

 
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 

 
 

Historisk-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 

– demonstrere forståelse af konflikters opståen og deres løsning samt internationale sam-

arbejdsmuligheder og deres institutionalisering 

– forklare udviklingen i den globale velstand med inddragelse af udviklingsteorier 

– anvende historisk metode, herunder formidle historiske problemstillinger samt forholde 

sig kritisk til historiske kilder og fremstillinger. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/ individuelt arbejde 

 

 

 

 

 


