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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: december-januar 19/20 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Kultur og samfundsfagsgruppen Historie B, Religion C & Samfundsfag C 

Lærer(e) Historie: Bo Felipe Pedersen (BFP), Religion: Kristian Sandholm Poulsen (KSP) 

og Samfundsfag: Martin Strunge Petersen (MSP) 

Hold 1.0  

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Forløb 1 Særfagligt historie: Styreformer 

Forløb 2 Særfagligt historie: Ideolgiernes Kamp 

Forløb 3 Tværfagligt forløb: Demokratisering og sekularisering.  

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

 

Forløb 1 

 

Styreformer 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof: 

 

- Historiebrug sådan helt kort og grundlæggende 

- Overblik 21-32, 45-46, 48-50, 56-57, 68-79, 102-112 

- Den danske enevælde: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/miniforedrag-den-danske-enevaelde/ 

- Grundbog til danmarkshistorie, Kapitel 5 (p121-126) 

https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p121 

- Enevældens tid. Kapitel 1 (p130-138) 

https://enevaeldenstid.systime.dk/?id=p130 

- Verden før 1914, kapitel 8, (p, 91 + 421) 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p91  + 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p421 

- Verden før 1914, Den franske revolution / Stændersamfund 

/Stænderforsamling bliver til Nationalforsamling: 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p460 

 

 

Supplerende stof:  

- ”Om opdragelse” https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p293&L=0 

- Isidor fra Sevilla. 

- Fuldbert af Chartres: 

(http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/fulbert-om-

vasallen.html 

- Pesten kernestof: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/pest/ 

- Pavns diktat: http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/pavens-

diktat.html 

- Guds Fred: http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/biskop-

sigewins-erklaering-guds-fred.html 

- Pesten kilde: http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/klage-

saint-andre-1364.html 

- Carta Magenta: 

http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/magnacarta.html 

- Kilde 60, Versailles. 

- Tekst 1.1: Ole Thyssen om Thomas Hobbes, 2012 (c260) 

https://enevaeldenstid.systime.dk/?id=c260 

- Den amerikanske uafhængigheds-erklæring 1776, 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p103 

-  

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-den-danske-enevaelde/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-den-danske-enevaelde/
https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p121
https://enevaeldenstid.systime.dk/?id=p130
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p91
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p421
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p460
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p293&L=0
http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/fulbert-om-vasallen.html
http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/fulbert-om-vasallen.html
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/pest/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/pest/
http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/pavens-diktat.html
http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/pavens-diktat.html
http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/biskop-sigewins-erklaering-guds-fred.html
http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/biskop-sigewins-erklaering-guds-fred.html
http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/klage-saint-andre-1364.html
http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/klage-saint-andre-1364.html
http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/magnacarta.html
https://enevaeldenstid.systime.dk/?id=c260
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p103
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Omfang 

 

Ca 47 lektioner a´45 min.  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Træning i:  

At kunne anvende viden om centrale begivenheder, periodiseringer, udviklingslinjer 

og kronologier til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig 

art i Danmark i samspil med omverdenen.  

 

Træning i metode:  

At kritisk kunne indsamle, udvælge, analyserer og anvende forskelligartede materiale-

typer, herunder tekster, statistisk materiale, visuel kultur.  

 

At kunne gennemføre mindre empiriske undersøgelser, og formidle faglige sammen-

hænge, både mundtligt og skriftligt på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse 

af den korrekte faglige terminologi.  

 

Faglige fokuspunkter. 

- Vi har set på Europas historie med nedslag i antikken til i dag, hvor vi har 

undersøgt forskellige kausaliteter og periodiseringsprincipper.  

- Fokus på styreformer i historisk og nutidigt perspektiv.  

- Historiefaglig metode og historiebrug. 

- Antikkens demokrati 

- Kongemagten i tidlig -og senmiddelalderen i Danmark og Europa. 

- Enevælden i danmark og Europa.   

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/Padlets/ Prezipresentationer/skriftligt arbejde/individuelle skri-

veøvelser/ gruppearbejde. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Forløb 2 

 

Ideologiernes kamp.  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof 

- Ideologiernes kamp, Ideologiernes opståen, 

https://ideologi.systime.dk/?id=p141 

 

- Verden efter 1914:  

o  Hvorfor historie?, https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p982 

o 1914, Imperalismens højdepunkt: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p516 

o Europas dominans: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p517 

o Vestens selvforståelse: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p518 

o Kritik af imperialismen: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p525 

o Motiverne bag imperialismen: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p519 

 

- Ideologiernes kamp: 

o Socialismen https://ideologi.systime.dk/?id=p143 

o Revisionismen https://ideologi.systime.dk/?id=p144 

o Socialliberalismen https://ideologi.systime.dk/?id=p145 

o Konservatismen https://ideologi.systime.dk/?id=p146 

o Fascismen https://ideologi.systime.dk/?id=p147 

o Kildekritik https://ideologi.systime.dk/?id=p275 

o Diskursanalyse https://ideologi.systime.dk/?id=p276 

 

Supplerende stof 

- John A. Hobson: Imperalisme et studie, 1902 https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p469 

- V. I. Lenin: Imperialismen, kapitalismens højeste stadium, 

1917https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p468 

- Den hvide races overlegenhed https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=c240 

- Thomas Barker, 1860, Queen Victoria 

             https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=c252 
- Militær styreform tabeller: Stormagtens forsvarsudgifter 1910, Hærens styrke-

forhold 1914, Storbritanniens og tysklands flåder 1914: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p439&L=0 

- Fransk-Russisk alliance 1892: https://ibog-

https://ideologi.systime.dk/?id=p141
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p982
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p982
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p516
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p516
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p517
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p517
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p518
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p518
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p525
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p525
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p519
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p519
https://ideologi.systime.dk/?id=p143
https://ideologi.systime.dk/?id=p144
https://ideologi.systime.dk/?id=p145
https://ideologi.systime.dk/?id=p146
https://ideologi.systime.dk/?id=p147
https://ideologi.systime.dk/?id=p275
https://ideologi.systime.dk/?id=p276
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p469
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p469
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p468
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=c240
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=c240
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=c252
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p439&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p439&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p436&L=0
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verdenefter1914.systime.dk/?id=p436&L=0 

- Den britisk-franske forståelse af 1904: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p434&L=0 

- Generalstabschef Helmut von Moltke, 1913: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p431&L=0 

- ”Your King and Country need you, 1914: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p414&L=0 

 

Omfang 

 

Ca 24 lektioner a 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Træning i: 

At reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder en 

forståelse af samspillet mellem aktør og struktur. 

 

At kunne redegøre for forskellige livsanskuelser , religioner, og politiske grund-

holdninger samt at analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammen-

hæng.  

 

Træning i metode:  

- At formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes 

taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi.  

 

Faglige fokuspunkter 

- Ideologiernes kamp i det 20 århundrede (liberalisme, Kommunisme, Na-

zisme)  

- Tidens tanker, imperaliseme, herunder vestens selvforståelse og nationa-

lisme. 

- Første verdenskrig 

- Versaillesfreden. 

- Nazismen 

- Forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/Projektarbejde/ gruppearbejde/ indidivudlle øvelser/tests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p436&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p434&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p434&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p431&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p431&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p414&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p414&L=0
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Forløb 3 Demokratisering og sekularisering  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof:  

Kultur og samfund: 

- Historie: Demokratiets udvikling: https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=p309 

 

Grundbog til Danmarkshistorien:  

- Den Danske Revolution: https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p139&L=0 

- Enevælden i modvind: 

https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p144&L=0 

- Krig om Slesvig og demokratisk grundlov: 

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

- Ny krig og ny grundlov: https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p146&L=0 

 

De Danske kvinders historie 

- 1850-1915 – Fra grundlov til stemmeret: https://kvinder.systime.dk/?id=p122 

- Det moderne gennembrud og sædlighedsfejden: https://kvinder.systime.dk/?id=p135 

- Uddannelse: https://kvinder.systime.dk/?id=p136 

- Kvinder på universitetet: https://kvinder.systime.dk/?id=p137 

- Kampen om stemmeretten: https://kvinder.systime.dk/?id=p140 

- Argumenter for og imod stemmeretten: https://kvinder.systime.dk/?id=p141 

- Stemmeretten kom: https://kvinder.systime.dk/?id=p143 

 

 

Supplerende stof:  

- Kildesamling: Demokratiets udvikling – optakten til grundloven.  

- "Kvindens politiske Valgret og Valgbarhed" - tale af Johanne Meyer, 1888, 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvindens-

politiske-valgret-og-valgbarhed-tale-af-johanne-meyer-1888/ 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca 24 lektioner a 45 min.  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

- At kunne: formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige 

problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes 

kernestof. 

- At kunne forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen 

af virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede problemstillin-

ger. 

https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=p309
https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p139&L=0
https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p144&L=0
https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p145&L=0
https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p146&L=0
https://kvinder.systime.dk/?id=p122
https://kvinder.systime.dk/?id=p135
https://kvinder.systime.dk/?id=p136
https://kvinder.systime.dk/?id=p137
https://kvinder.systime.dk/?id=p140
https://kvinder.systime.dk/?id=p141
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvindens-politiske-valgret-og-valgbarhed-tale-af-johanne-meyer-1888/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvindens-politiske-valgret-og-valgbarhed-tale-af-johanne-meyer-1888/
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- At kunne diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige 

og fortidige værdier. 

- At kunne anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at 

opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark i 

samspil med omverdenen. 

Træning i metode: 

- At kunne argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en 

faglig dialog. 

- At kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskellige 

synspunkter. 

- At formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes 

taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi. 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser, Tests. Kahoot, dokumentarer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 


