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Side 2 af 3 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Introduktion til historie og historiefaglige begreber  

Indhold Kasper Thomsen: ”Historiefaglig arbejdsbog”, Systime, 2018: 
Historie som begreb: https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p138 

Det historiefaglige genstandsfelt: 

https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p353&L=0 

Historiefaglig viden: https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p270 

Den historiefaglige problemstilling: 

https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p271 + 

https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p294&L=0  

Det fortolkende historiefag: 

https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p142&L=0 + 

https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p275&L=0 + 

https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p292&L=0 + 

https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p276&L=0 

Historiebrug: https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p144 +  

https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p186 

Kildeanalyse og kildebrug: 

https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p145&L=0 + 

https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p193 
Historiebevidsthed: 
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p167&L=0 + 
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p168&L=0 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

Forløbet opfylder følgende faglige mål: 

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

- 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 
skriftligt og relatere disse til elevernes egen tid  

- historiebrug og formidling 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/læreroplæg/projektarbejdsform/skriftligt 

refleksionsarbejde/eksperimentelt arbejde/ kildeanalyser 

 

 

  

https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p138
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p353&L=0
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p270
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p271
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p294&L=0
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p142&L=0
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p275&L=0
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p292&L=0
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p276&L=0
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p144
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p186
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p145&L=0
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p193
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p167&L=0
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p168&L=0
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Revolutioner – fra Frankrig til Rusland  

Indhold Kasper Thomsen: Udleveret kompendium om revolutionsbegrebet, den franske 

revolution og den russiske revolution.  

 

Kilder: 

”Bøndernes klager” 

”Menneskerettighedserklæringen” 

”Maximilien Robespierres tale til Konventet 25. december 1793” 

”Konventsdekret af 10. juni 1794 om folkets fjender”  

”Oktobermanifestet” 

”Bolsjevikken” 

”Stormen på vinterpaladset” 

”Hvad der bør gøres?” 

”Lenins aprilteser” 

”Lenins brev til centralkomiteen” 

”Forskellige opfattelser af revolutionens årsager”  

”Frankrig i en ”tilstand af oprør” idet de gule veste bevæger sig fremad” 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

Forløbet har hovedvægt på tiden 1700-1900 og opfylder 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  

- analysere konflikters opståen og håndteringen af disse samt udviklingen i 
internationalt samarbejde  

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

- 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 
skriftligt og relatere disse til elevernes egen tid  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/læreroplæg/projektarbejdsform/ elevfremlæggelser 

/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/ problemstillinger som grundlag for 

historiefaglig analyse  

 

 


