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Titel 

1 

Intro til historie. 

Titel 
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Styreformer.  
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Ideologiernes kamp i det 20 århundrede. 

Titel 

4 

Indvandring og integration. (Tværfagligt emne) 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

  



 

Titel 1 

 

Intro til historie. 

Indhold REIMICK, SOFIE m.fl.: Kultur og samfund. Systime. 2009. side 24-36. 

Kilde: Ibn Fadlan om vikingernes skikke ca.922 

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

om-vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/ 

 

Omfang 

 

15 sider. 

Særlige 

fokuspunkter 

Kronologi. 

Periodisering. 

Årsagsforklaring. 

Kildekritik. 

Brug/misbrug af historien.  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Klasse og gruppearbejde. 

 

 

  



 

Titel 2 

 

Styreformer. 

Indhold BRYLD, CARL-JOHAN: Danmark fra oldtid til nutid. 1997. Side 144-150. 153-155, 158, 

169-174. 

GRUBB, ULRIK: Overblik – Verdenshistorie i korte træk. 2005. Side 22-32, 48, 56-59, 62-64, 

65-66, 68-71, 73-74, 102-106, 113-115, 119-122.   

 

THIEDECKE, JOHNNY: Europa i opbrud. 1453-1799. 2005. Side 144.  

 

ENGBERG, JENS: Kilder til Historien om Danmark. 1. udgave. 1. oplag 1988. 

Side 135-137.  

 

Demokratikanon side 14-15 

 

Faktalink. Oplysningstiden. (uddrag). 5 sider.  

Den amerikanske uafhængighedserklæring. 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=103&L=0 

OLSEN, KNUD RYG m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien. Systime 2017.  

Kongeligt flyveblad (1660) (sider 1,2) 

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=133 

Frederik IIIs Håndfæstning (1648) (sider1,4) 

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=132 

Enevælden i Danmark. (sider 4,3) 

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=125 

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=124 

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=121 

 

http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=verde

nshistorien%20revolution&orderby=title&SearchID=afe362b0-93c2-47cf-9da3-

48a82bd292fb&index=1 

 

 

 

 

 

 

Omfan

g 

 

72 sider.  

Særlige 

fokuspu

nkter 

 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=103&L=0
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=133
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=132
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=125
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=124
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=121
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=verdenshistorien%20revolution&orderby=title&SearchID=afe362b0-93c2-47cf-9da3-48a82bd292fb&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=verdenshistorien%20revolution&orderby=title&SearchID=afe362b0-93c2-47cf-9da3-48a82bd292fb&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=verdenshistorien%20revolution&orderby=title&SearchID=afe362b0-93c2-47cf-9da3-48a82bd292fb&index=1


Nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder forskellige typer af 

årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper.   

Natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nutidigt 

perspektiv.   

Forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv   

Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv   

Historiefaglig metode  

Historiebrug  

Anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i faggruppen til at opnå 

indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge.  

Skelne mellem redegørelse, analyse og vurdering/diskussion.  

 
Det athenske demokrati     

Feudalisme    

Stændersamfundet.    

Enevælden i Frankrig   

Enevælden i Danmark     

Oplysningstid.    

Borgerlige revolutioner.    

Det begyndende demokrati i Danmark   

Demokratiets indførelse i Danmark.  

Den store forfatningskamp og parlamentarisme.  

 

Væsentl

igste 

arbejdsf

ormer 

Klasseundervisning. 

Gruppearbejde.  

Projektarbejdsform. 

Informationssøgning på nettet. 

Elevfremlæggelser på i grupper og på klassen.  

Quiz 

Flashcard.  

 

 

Retur til forside 

file:///C:/Users/bp/Desktop/Skrivebord%202017/Bjarne%20Frits%20Pedersen/130508-undervisningsbeskr-skabelon.doc%23Retur


Titel 3.  

 

Ideologiernes kamp i det 20 århundrede. 

Indhold  

BRYLD, CARL-JOHAN: Verden efter 1914- i dansk perspektiv. Ibog.  

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p392 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p537 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p546 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p547 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p538 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p548 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p539 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p542 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p556&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p557&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p558&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p544&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p406&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p561&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p304&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p582&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p594&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p595&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p596&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p597&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p590&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p585 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p599 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p600 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p601 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p440 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p354&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p562&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p572&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p392
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p537
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p546
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p547
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p538
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p548
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p539
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p542
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p556&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p557&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p558&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p544&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p406&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p561&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p304&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p582&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p594&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p595&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p596&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p597&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p590&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p585
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p599
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p600
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p601
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p440
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p354&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p562&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p572&L=0


https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p573&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p573&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p564&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p576&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p199&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p632 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p642 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p633 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p643&L=0 

 

 ROSLYNG-JENSEN, PALLE: Fra verdenskrig til velfærd. 1.udgave. 4. oplag 2009. 

Side 28-32.   

Versaillesfreden Uddrag af fredstraktaten med Tyskland 28. juni 1919. (3,9)  

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=406  

Tysklands afståelser ifølge Versaillestraktaten.  

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=403 
Arbejdsløsheden i Tyskland 1919-1938. 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=349 

Winston Churchills jerntæppetale, 5. marts 1946. (3,6) 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=244 

 

Den blodige revolution. DR.K. 16.10.2017 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkt

er 

1. verdenskrig. 

Freden. 

Den russiske revolution 

Mellemkrigstiden og økonomisk krise. 

Den kolde krig.  

Historiefaglig metode  

Historiebrug  

Anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder til at opnå indsigt i historiske, 

samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge.  

Skelne mellem redegørelse, analyse og vurdering/diskussion. 

 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p573&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p573&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p564&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p576&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p199&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p632
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p642
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p633
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p643&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=406
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=403
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=349


Ideologiernes kamp i det 20. århundrede  

 

Globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv   

 

Formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige 

problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof  

 

Forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnære 

problemstillinger 
   

 

 

Væsentligst

e 

arbejdsform

er 

Klasseundervisning. 

Gruppearbejde.  

Projektarbejdsform. 

Informationssøgning på nettet. 

Elevfremlæggelser på i grupper og på klassen.  

Quiz 

 

 

 

 

Titel 4 

 

Indvandring, integration.(Tværfagligt) 

Indhold  

BEJDER, PETER m.fl.: Fra huguenotter til afghanere. Indvandringens historie i 

Danmark. 2003. Side 19-21, 24(tekst 2),73-79, 85-91, 133-137, 138-140 (tekst 3 

100 års indvandring. DR2. 2003 Afsnit 1, 2, 5, 6.  

Historien om Danmark. DR1. 2017 Afsnit 1(uddrag)Afsnit 2. (uddrag) 

BRYLD, CARL –JOHAN: Danmark fra oldtid til nutid. 1.udg. 1.oplag. 1997.  

Side 233-235, 237-238, 243-244 

 

Omfang 

 

49 Sider 

 

 

Særlige fokus- 

punkter 

 

Historiefaglig metode  

Historiebrug  



Anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder til at opnå indsigt i 

historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge.  

Skelne mellem redegørelse, analyse og vurdering/diskussion. 

 

  

 

Globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv   

 

Formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige 

problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof  

 

Forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af 

virkelighedsnære problemstillinger 
 

Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger 

samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng  

 

Diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige 

værdier  

Anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå 

forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark i 

samspil med omverdenen  

  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Klasseundervisning. 

Gruppearbejde.  

Projektarbejdsform. 

Informationssøgning på nettet. 

Elevfremlæggelser på i grupper og på klassen.  

Quiz 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


