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Titel 1 

 

Introduktion til historie og historiefaglige begreber 

Indhold Forløbet introducerer til et bredt felt af forskellige historiefaglige begreber og til-

gange. Et centralt omdrejningspunkt vil være en indføring i historisk tænkning, 

herunder at kunne bruge historiefaglige begreber i en historisk analyse.  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har til formål at træne følgende faglige mål: 

• demonstrere indsigt i udviklingen i Danmarks og verdens historie inden for 
de seneste ca. 500 år, herunder væsentlige begivenheder og sammenhænge 
mellem den nationale, europæiske og globale udvikling  

• demonstrere indsigt i grundlæggende styreformer og politiske ideologier 
samt forholde sig reflekterende til demokratisering og menneskerettigheder 
i nationalt og globalt perspektiv  

• skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige foran-
dringer og reflektere over mennesket som historieskabt og historieskaben-
de  

• demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

• anvende historisk-kritiske tilgange til at indsamle, bearbejde og remediere 
forskelligartet historisk materiale og forholde sig kritisk og reflekterende til 
historiebrug  

• formulere og formidle historiefaglige problemstillinger mundtligt og skrift-
ligt og relatere disse til elevernes egen tid  

 
Forløbet har til formål at opfylde følgende kernestof: 

• hovedlinjer i Danmarks og verdens historie  

• udviklingen i Europas position i verden  

• kultur i nationale og globale sammenhænge  

• historiebrug og formidling.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde 

 

Retur til forside 
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Titel 2 

 

Fra enevælde til demokrati  

Indhold Forløbet tager afsæt i et overblik over og en forklaring af forudsætningerne for den 
centralisering, der sker af statsmagten i mange europæiske lande efter middelalde-
ren, og som udmøntes i enevældige stater. Der arbejdes med den enevældige stats 
muligheder, organisering og administration. Forløbet belyser herefter det pres, ene-
vælden bliver sat under på grund af bl.a. højere skatter, krige og oplysningstidens 
ideer. Der arbejdes med disse faktorer som forudsætninger for de reformer og revo-
lutioner, der fører til enevældens afvikling og begyndende demokrati. Fokus lægges 
specifikt på Danmark. Der arbejdes analytisk med ideologi og mentalitet i kilder fra 
enevældens forskellige faser. Eleverne skal selv producere fiktive kilder for at un-
derstøtte deres forståelse af og bevidsthed om perioden, og der arbejdes med øko-
nomiske aspekter af enevældige samfund med inddragelse af elevernes viden fra 
økonomifagene. Forløbet vil diskutere Struensee som reformator eller diktator, re-
former eller revolution, hvorfor nogle europæiske lande i første omgang ikke gen-
nemførte demokratiske reformer, og der perspektiveres til aktuelle demokratise-
ringsprocesser og kampe for demokrati i verden. Historiebrug inddrages i arbejdet 
med udviklingen i fortællinger om enevælden og tilblivelsen af den danske grundlov 
i 1849. Forløbet er tænkt som optakt til DHO. 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Forløbet har til formål at træne følgende faglige mål: 

• demonstrere indsigt i udviklingen i Danmarks og verdens historie, herunder 
væsentlige begivenheder og sammenhænge mellem den nationale, europæi-
ske og globale udvikling  

• demonstrere indsigt i grundlæggende styreformer og politiske ideologier 
samt forholde sig reflekterende til demokratisering og menneskerettigheder i 
nationalt og globalt perspektiv  

• skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige foran-
dringer og reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende  

• anvende historisk-kritiske tilgange til at indsamle, bearbejde og remediere 
forskelligartet historisk materiale og forholde sig kritisk og reflekterende til 
historiebrug  

• formulere og formidle historiefaglige problemstillinger mundtligt og skrift-
ligt og relatere disse til elevernes egen tid  

 
Forløbet har til formål at opfylde følgende kernestof: 

• udviklingen af demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og 
globalt perspektiv + hovedlinjer i verdens og Danmarks historie 

• historiebrug og formidling  
  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde 

 

 


