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Side 2 af 3 

 

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

 

Titel 1 

 

Introduktion til historisk metode  

Indhold Kasper Thomsen: ”Historiefaglig arbejdsbog”, Systime, 2018: 

 

https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p138 

https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p164 

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

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

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

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

https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p289 

https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p193 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 
 Demonstrere indsigt i den nationale, regionale, europæiske og globale ud-

vikling 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 

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

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Læreroplæg/ klasseundervisning/ gruppearbejde/ fremlæggelser/ individuelt ar-

bejde/ refleksionsskrivninger  

 

 

https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p138
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p164
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p270
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p271
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p144
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p186
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p289
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/?id=p193
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Titel 2 

 

Europæernes første verdenskrig 1914-1918 

Indhold  
Carl Johan-Bryld: ”Verdenshistorie til hhx”, Systime: 
https://verdenshistoriehhx.systime.dk/?id=p392 (kap. 4) + Christopher R. W. Ne-
vison: ”La Mitrailleuse” (1915) + Den tyske kejser Wilhelm i tale til Rigsdagen d. 4. 
august 1918 + Premierminister Asquiths tale i Underhuset, 6. august 1914 + Den 
tyske generalstabschef Helmuth von Moltke i februar 1913 til sin østrigske kollega 
om nødvendigheden af en præventiv krig + Tyske krigsmål, formuleret af rigskans-
ler Bethmann-Hollweg 9. september 1914 + A. J. P. Taylor: af Første Verdenskrig, 
1963 + Fritz Fischer: af Greb efter Verdensmagten, 1961 + Proklamation fra 
svømmeklubben i Chemnitz, Tyskland, august 1914 + Uddrag af præsident Wilsons 
14 punkter + Clemenceaus tale, 7. maj 1919 + Clemenceau til den polske præsident 
Paderewski, 24. juni 1919 + John Foster Dulles, medlem af den amerikanske delega-
tion i Versailles, 1940 + Den britiske historiker Ruth Henig, Versailles and after, 
1984 + Den engelske historiker R. J. Crampton, 1997 + div. historiske fremstillinger 
om 1. verdenskrigs betydning for det 20. århundrede + projektforløb om historie-
brug i computerspil med særligt henblik på 1. verdenskrig.  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

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 internatio-
nalt perspektiv 

• kultur og levevilkår i nationale og globale sammenhænge. 
 
Faglige mål: 

• demonstrere indsigt i den nationale, regionale, europæiske og globale udvik-
ling inden for de seneste ca. 200 år og reflektere over samspillet mellem dis-
se 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 interna-
tionale 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/ kildeanalyser/ fremlæggel-

ser/ synopsis/ læreroplæg   

 

 

https://verdenshistoriehhx.systime.dk/?id=p392

