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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til kildekritisk metode 

Titel 2 Middelalderen i Danmark (inklusiv Vikingetiden) 

Titel 3 Renæssance og Reformation 

Titel 4 Enevælde og Oplysningstid i Europa og Danmark 

Titel 5 Vejen til det danske Demokrati 

Titel 6 Den danske velfærdsstats fødsel og besættelsestiden 

Titel 7  

Titel 8  
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Retur til forside 
 
 
 
 

Titel 2 
 

Middelalderen i Danmark (inklusiv Vikingetiden) 

Indhold - Poulsen, Jens Aage: ”Det Historiske Overblik”, Gyldendal, 
2013, København, s. 65-72, s. 80-86, s. 93-102 (Grundbogen: 
kaldes herefter i undervisningsbeskrivelsen for ”det histori-

ske overblik”) 
- Kilde: ”Afladsbrev til borgerne i Odense, 1466” fundet i: 

Frederiksen m.fl.: ”Grundbog til Danmarkshistorien”, 
2.udgave, Systime, 2014, Aarhus, s. 65 (Kaldes herefter 

”Grundbog til Danmarkshistorien”) 
- Kilde: ”Danmarks første Håndfæstning 1282” fundet i: Bent 

m.fl.: ”Danmark i 1000 år – Kilder til samfundsudvikling fra 
Vikingetid til industrialisering”, Systime, 1986, Herning, s. 
58-59 (kaldes herefter ”Danmark i 1000 år”) 

Titel 1 
 

 
Introduktion til kildekritisk Metode 

Indhold - Rigsarkivet: Den lille Guldbog om Kildekritik, fundet under 
linket: https://www.sa.dk/wp-

content/uploads/2016/01/Kildekritik_Rigsarkivet_2015.pdf 
- Kilde:  ”Tacitus: Romanisering af Britannerne” fundet i: Beck 

Danielsen, Kim; Grubb, Ulrik; mm.: Fokus 1 – Kernestof i Historie – 

Fra Antikken til reformationen, Gyldendal, 1.udgave, København, 

2009, s. 58 

Omfang 
 

Ca. 6 lektioner 

Særlige fokuspunkter Historisk kildekritik, herunder begreber som: 

- Første- og andenhåndskilde 
- Troværdighed 
- Tendens 
- Samtidighed 
- Skriftlige og ikke-skriftlige kilder 
- Forskellen mellem fremstilling og kilde 

Historiebrug, herunder begreber som: 
- Videnskabelig historiebrug 
- Komerciell historiebrug 
- Identitetsdannende historiebrug 
- Ikke-brug af historien 

Kronologi 

Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg – Gruppearbejde – tekstlæsning – kildeanalyse – diver-

se cooperative learning-øvelser, diskussion i klassen -  gruppefrem-
læggelser – IT-øvelser 

https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/01/Kildekritik_Rigsarkivet_2015.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/01/Kildekritik_Rigsarkivet_2015.pdf
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- Kildeuddrag: ” Ibn Fadlan om vikingernes (ar-rus') skikke, ca. 

922” fundet på: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-vikingernes-ar-rus-skikke-

ca-922/ 
- Kilde: ”En arabisk købmands beretning om Hedeby ca. 950” 

fundet på: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/en-arabisk-koebmands-beretning-om-

hedeby/ 
- Kilde: ”Fæstebrev 1340” fundet i: ”Danmark i 1000 år” 
- 4 forskellige kildeuddrag om Poppos jernbyrd fundet på: 

http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-

s61.pdf  
- Flere kildeuddrag om Valdemar Atterdag og Margrethe den 1. 

fundet på: 

http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-

s89.pdf 
- TV-udsendelse: Historien om Danmark (3) – Vikingetiden, 

DR1, 2017 (via MitCFU) 
- TV-udsendelse: Historien om Danmark (4) – Tidlig Middelal-

der, DR1, 2017 (via MitCFU) 
- TV-udsendelse: Historien om Danmark (5) – Sen Middelalder, 

DR1, 2017 (via MitCFU) 

Omfang 
 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokuspunkter Særlige fokuspunkter var:  
- Vikingetiden i Danmark og vikingerne i Europa, herunder 

Harald Blåtand og Jellingstenen 
- Middelalderen i Danmark: Herunder fokus på: Valdemar den 

Store og Absalon – Valdemar Atterdag og Margrethe 1. + 
Kalmarunionen 

- Vikinger-og Middelaldersamfundet i Danmark  

Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg – Gruppearbejde – tekstlæsning – kildeanalyse – diver-
se cooperative learning-øvelser, diskussion i klassen -  gruppefrem-
læggelser – IT-øvelser – mindre afleveringer – virtuel undervisning – 
Dokumentarfilm  -  individuelt arbejde med forskelligartede kilder 
og fremstillinger 

 
 
 

 

Titel 3 
 

Renæssance og Reformation 

Indhold - Det historiske Overblik, s. 122-134 
- Diverse kildeuddrag om Christian den 4, samt Luthers The-

ser fundet på: 
http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-

s117.pdf 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/en-arabisk-koebmands-beretning-om-hedeby/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/en-arabisk-koebmands-beretning-om-hedeby/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/en-arabisk-koebmands-beretning-om-hedeby/
http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-s61.pdf
http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-s61.pdf
http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-s89.pdf
http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-s89.pdf
http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-s117.pdf
http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-s117.pdf
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- Billedkilde: Christian d. 4 ved højen mast 

- TV-udsendelse: Historien om Danmark (6) Reformation og 

Renæssance, DR1, 2017 (via MitCFU) 

Omfang 
 

Ca. 8 lektioner 

Særlige fokuspunkter Fokus lå på: 
- Reformationen 
- Den westfalske fred 
-  Christian den 4. 
- Forandringer og centrale udviklingslinjer i det danske sam-

fund 

Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg – Gruppearbejde – tekstlæsning – kildeanalyse – diver-
se cooperative learning-øvelser, diskussion i klassen -  gruppefrem-

læggelser – IT-øvelser – mindre afleveringer – virtuel undervisning – 
Dokumentarfilm  -  individuelt arbejde med forskelligartede kilder 
og fremstillinger 

 
 
 

Titel 4 
 

Enevælden og Oplysningstid i Europa og Danmark 

Indhold - Det historiske Overblik, s. 137-147, s. 153-165 
- Kildeuddrag om Enevældens indførelse fundet på: 

http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-

s137.pdf 
- Kildeuddrag om Landboreformerne og ophævelse af slavehand-

len fundet på: 

http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-

s153.pdf 
- Kilde: ”Frederik den 3. Håndfæstning, 1648” fundet i: 

”Grundbog til Danmarkshistorien”, s. 114-115 
- Kilde: ”Kongeligt Flyveblad, 1660”fundet i: ”Grundbog til 

Danmarkshistorien”, s. 115 
- TV-udsendelse: ”Historien om Danmark” (7) – Enevælde og 

Oplysningstid, DR1, 2017 (via MitCFU) 

Omfang 
 

Ca. 10 lektioner 

Særlige fokuspunkter Fokuspunkter var: 

- Enevælden 
- Landboreformerne 
- Oplysningsfilosofferne og deres indvirken på den europæi-

ske og danske befolkning 
- Ophævelse af slavehandelen 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Læreroplæg – Gruppearbejde – tekstlæsning – kildeanalyse – diver-
se cooperative learning-øvelser, diskussion i klassen -  gruppefrem-
læggelser – IT-øvelser – mindre afleveringer – virtuel undervisning – 
Dokumentarfilm  -  individuelt arbejde med forskelligartede kilder 

http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-s137.pdf
http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-s137.pdf
http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-s153.pdf
http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-s153.pdf
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og fremstillinger 

 
 

Titel 5 
 

Vejen til det danske Demokrati 

Indhold - Det historiske Overblik, s. 170-190 
- Kildeuddrag om Københavns bombardement og Rømningen 

af Dannevirke fundet på: 
http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-

s169.pdf 
- Kilde: ”Den Københavnske Trykkefrihedsadresse, 20. Februar 

1835” fundet i: Wolter, Jonas: ”Danmarkshistorisk Grundbog”, 

det ny forlag, 2015, Viborg, s. 26-27 (kaldes herefter ”Dan-

markshistorisk Grundbog”) 
- Kilde: ”Frederik d. 6.`s svar på den københavnske Trykkefri-

hedsadresse, 28. Februar 1835” fundet i: ”Danmarkshistorisk 

Grundbog”, s. 27 
- TV-udsendelse: ”Historien om Danmark” (8) – Grundloven, 

folket og magten, DR1, 2017 (via MitCFU) 
- TV-udsendelse: ”1864” (afsnit 3), DR1, 2014 (via MitCFU) 

Omfang 
 

Ca. 12 lektioner 

Særlige fokuspunkter Fokus lå på: 
- Københavns bombardement 
- Grundloven 1849 
- Den nationalliberale bevægelse 

- Slesvigkrigene (inklusiv 1864) 
 

Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg – Gruppearbejde – tekstlæsning – kildeanalyse – diver-
se cooperative learning-øvelser, diskussion i klassen -  gruppefrem-
læggelser – IT-øvelser – mindre afleveringer – virtuel undervisning – 
Dokumentarfilm  -  individuelt arbejde med forskelligartede kilder 

 
 

Titel 6 
 

Velfærdsstatens fødsel og Besættelsestiden 

Indhold - Det historiske Overblik, s. 193-202, s. 216-219, s. 220-223, s. 226-

230 

- Diverse kildeuddrag om arbejdernes vilkår under industrialiserin-

gen i Danmark fundet på: 

http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-

s193.pdf 

- Tv-udsendelse (uddrag): ”Historien om Danmark” (9) – Det 

svære Demokrati, DR1, 2017 (via MitCFU) 

- Tv-udsendelse (uddrag): ”Historien om Danmark” (10) – Vel-

færd og Kold Krig, DR1, 2017 (via MitCFU) 

 

http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-s169.pdf
http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-s169.pdf
http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-s193.pdf
http://www.dethistoriskeoverblik.gyldendal.dk/pdf/opg-s193.pdf
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Omfang 

 

Ca. 12 lektioner 

Særlige fokuspunkter  Fokus lå på: 
- Slaget på fælleden (og arbejdernes indtræden i den politiske 

verden i Danmark) 
- Kvindernes valgret 
- Genforeningen 
- Stauning og Kanslergadeforliget 
- Besættelsestiden (9. april, samarbejdsregeringen, augustop-

rør og modstand, retsopgøret) 

Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg – Gruppearbejde – tekstlæsning – kildeanalyse, diskus-
sion i klassen – Dokumentarfilm  -  Prøveeksamen – eksamensfor-
beredende arbejdsformer (litteratursøgning mm.) 

 
 


