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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Juni 2022 

  

Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau  Historie niveau B 

Lærer 

e-mailadresse 

Dorthe Salling Kromann 

dk@vardehs.dk 

Hold  HHX- innovation 2a2 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Seme-

ster 

Periode Titel Undervisningsforløb/emner 

1 Efterår 

2020 

Tema 1 
Bogtrykkerkunsten og reformationen – i dansk/euro-

pæisk perspektiv 

  Fra Gutenberg til Luther og videnskab (fokus 1500-tallet) 

2 Vin-

ter/forår 

2020-21 

Tema 2 
Fra enevælde til demokrati (nationalt perspektiv) 

Med særligt fokus på perioden 1849-1915 

(Vi har været berørt af covid-19) 

3 Efterår 

2021 

Tema 3  
Wall-street krakket (globalt perspektiv) 

3 Efterår 

2021 

Tema 4 
Kold krig – Tysklands deling (Europæisk historie) 

4 Vinter 

2022 

Tema 5 
Cubakrisen (Globalt perspektiv) 

4 Forår 

2022 

Tema 6 
Ukraine – Rusland konflikten i det 21 århundrede 

 

Retur til forside 
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Oversigt over gennemførte flerfaglige forløb – disse hentes via hjemmesiden 
 

Semester Peri-

ode 

Titel Undervisningsforløb/emner 

3  Ef-

terår 

2021 

Titel 1 DHO  

4  Ef-

terår 

2021 

Titel 2   Globalisering 

  Titel 3 *** 

  Titel 4  

  Titel 5  

  Titel 6  

  Titel 7  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

  Bogtrykkerkunsten og reformationen – i dansk/europæisk perspektiv 

 Fra Gutenberg til Luther og videnskab (Fokus 1500- tallet) 

 

Indhold 

Kernestof: 
Ahle, Allan mf (2020) Forløb til historie 1 fra romerriget til slavehandel, Gyldendal s. 504 (2 s) 
Appel, Charlotte (2017) Den lutherske reformation og bogtrykket, ca. 1536-1660, Danmarkshisto-
rien.dk (3,2 s) 
Bollmann, Kaj (9/5-2014) kristendom.dk https://www.kristendom.dk/sp%C3%B8rg-om-kristen-
dom/2014-05-03-hvordan-lykkedes-reformationen-s%C3%A5-hurtigt  (29/9-20) (1 s) 

Brahe, Tycho http://wayback-01.kb.dk/waybck/20100504130527/http://www2.kb.dk/ud-
stillinger/astroweb/astronomer/brahe.html  (30/10-20) (1,7 s.) 
Bülow, Morten Winther (2010) Globalisering s.  660, systime (1,1 s) 
Christiansen, Peter Munk og Asbjørn Sonne Nørgaard (2019) Demokrati, magt og politik i Danmark s. 
153, Gyldendal (1,5 s) 

Frederiksen, Peter (2019) Vores Verdenshistorie, s.209 Columbus (0,7 s) 
Holm, Kristian Bo (2016) Danmarkshistorien.dk https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kil-
der/vis/materiale/reformationen-i-danmark-ca-1520-1539/ (5 s) (15/9-20) 
Kragh, Helge (2015) 50 opfindelser afsnittet Papyrus og papir (4,5 s) 
Kragh, Helge (10/9-2017) Vejen for nutidens massekommunikation, videnskab.dk https://viden-
skab.dk/teknologi-innovation/bogtrykkerkunsten-banede-vejen-for-nutidens-massekommunikation 
(den 31/7-20) ( 5 sider) 
Mogensen, Christina Lysbjerg (2016) Danmarkshistorien.dk https://danmarkshistorien.dk/leksikon-
og-kilder/vis/materiale/christian-2s-danske-oversaettelse-af-det-nye-testamente-1524/  (1,3 s) (15/9-
20) 
Pedersen, Knud Børge (10 april 2017) ”Hans Tausen – vi må ikke glemme den danske Luther” Kristligt 
dagblad https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/hans-tausen.-vi-maa-ikke-glemme-den-danske-lu-
ther (23/10-20) 
Skovgaard-Petersen, Karen og Anders Toftgaard (16/1-2016) Bogtrykkeren Aldus Manutius skabte en 
mindre medierevolution, videnskab.dk (s 4) https://videnskab.dk/kultur-samfund/bogtrykkeren-aldus-
manutius-skabte-en-mindre-medierevolution (5/8-2020) 
Vind, Anna, Bo Kristian Holm, Charlotte Appel og Hanne Sanders (2018) Martin Luther og de refor-
matoriske idéer: Bibelen og ordet, Danmarkshistorien.dk (5,5 s.) (15/9-20) 
Vind, Anna, Bo Kristian Holm, Charlotte Appel og Hanne Sanders (2018) Martin Luther og de refor-
matoriske ideer: Universitet og videnskab, danmarkshistorien.dk (2 s) (15/9-20) 
 
 
http://www.reformationen500.dk/bogtrykkerkun-
sten?fbclid=IwAR3sbUBw3y_7nxkvEXmBfS9mjv1qR4Y-RD3f-cQzymq-Ob132K7_oSnGWm0  (1.s) 
(15/9.20) 
 
Supplerende stof:  
Bøgh, Anders (2012) Grevens fejde, Danmarkshistorien.dk (2,5 s) 
Frederiksen, Peter Historisk billedanalyse, Grundbog til historie s. 255ff samt 219 (5 s.) 
Holm, Bo Kristian (2018) Martin Luthers forståelse af forholdet mellem religion og politik, Danmarks-
historien.dk (10/10-20) (3,5 s) 

Larsen, Poul Steen  https://denstoredanske.lex.dk/Johann_Gutenberg  (s.0,6)  (4/8-20) 
 
Besøg på bogtrykkeri og i katolsk kirke 2½ time (25 sider) 

 

https://www.kristendom.dk/sp%C3%B8rg-om-kristendom/2014-05-03-hvordan-lykkedes-reformationen-s%C3%A5-hurtigt
https://www.kristendom.dk/sp%C3%B8rg-om-kristendom/2014-05-03-hvordan-lykkedes-reformationen-s%C3%A5-hurtigt
http://wayback-01.kb.dk/waybck/20100504130527/http:/www2.kb.dk/udstillinger/astroweb/astronomer/brahe.html
http://wayback-01.kb.dk/waybck/20100504130527/http:/www2.kb.dk/udstillinger/astroweb/astronomer/brahe.html
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/reformationen-i-danmark-ca-1520-1539/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/reformationen-i-danmark-ca-1520-1539/
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/bogtrykkerkunsten-banede-vejen-for-nutidens-massekommunikation
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/bogtrykkerkunsten-banede-vejen-for-nutidens-massekommunikation
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/christian-2s-danske-oversaettelse-af-det-nye-testamente-1524/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/christian-2s-danske-oversaettelse-af-det-nye-testamente-1524/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/hans-tausen.-vi-maa-ikke-glemme-den-danske-luther
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/hans-tausen.-vi-maa-ikke-glemme-den-danske-luther
https://videnskab.dk/kultur-samfund/bogtrykkeren-aldus-manutius-skabte-en-mindre-medierevolution
https://videnskab.dk/kultur-samfund/bogtrykkeren-aldus-manutius-skabte-en-mindre-medierevolution
https://danmarkshistorien.dk/om-os/forfattere/anna-vind/
https://danmarkshistorien.dk/om-os/forfattere/bo-kristian-holm/
https://danmarkshistorien.dk/om-os/forfattere/charlotte-appel/
https://danmarkshistorien.dk/om-os/forfattere/hanne-sanders/
https://danmarkshistorien.dk/om-os/forfattere/anna-vind/
https://danmarkshistorien.dk/om-os/forfattere/bo-kristian-holm/
https://danmarkshistorien.dk/om-os/forfattere/charlotte-appel/
https://danmarkshistorien.dk/om-os/forfattere/hanne-sanders/
http://www.reformationen500.dk/bogtrykkerkunsten?fbclid=IwAR3sbUBw3y_7nxkvEXmBfS9mjv1qR4Y-RD3f-cQzymq-Ob132K7_oSnGWm0
http://www.reformationen500.dk/bogtrykkerkunsten?fbclid=IwAR3sbUBw3y_7nxkvEXmBfS9mjv1qR4Y-RD3f-cQzymq-Ob132K7_oSnGWm0
https://denstoredanske.lex.dk/Johann_Gutenberg
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Indhold Eksl. Materialer til gruppearbejde 78,1 side. Inkl. Diverse materialer i forbindelse med 

gruppearbejde 88,1 sider, 26 lektioner 

Særlige 

fokus-

punkter 

Der har været fokus på, at eleverne har fået en forståelse for, hvordan historien betinger 

deres mulighed for uddannelse samt det faktum, at Danmark i dag er protestantisk. Her-

udover har det været et mål at introducere eleverne til historie som et fag, der også benyt-

ter metode og teori. Der er derfor arbejdet med begreber som årsag og virkning, brud og 

kontinuitet, historisk billedanalyse, historiesyn (aktør og struktur niveau), globalisering, 

hvor teorien om ”den globale landsby” er introduceret. 

Vinklen har været henholdsvis europæisk og dansk. Herudover har der været fokus på 

personer og dermed fra min side en idealistisk tilgang.  

Begrebet levn har også været i fokus og i forbindelse med denne teknologihistorie og der-

med den innovative udvikling. 

Væsent-

lige ar-

bejds-

former 

Der er forsøgt med at få eleverne til at opleve bogtrykkerkunstens betydning ved at lade 

dem skrive med blæk samt med grifler på tavler. Herudover har de været på bogtrykker-

museum. Hermed er de også kommet tæt på begrebet levn. For at forstå forskellen på ka-

tolsk og protestantisk tro og dermed en af virkningerne af bogtrykkerkunsten, har de be-

søgt en katolsk kirke og præst – det kan kaldes en praktisk orienteret tilgang. Herudover 

har de skullet visualisere deres viden ved at skabe europakort, hvor reformationens følger 

er blevet forklaret – dette er sket som gruppearbejde, hvor, hver gruppe har skullet vælge 

et europæisk land. Denne visuelle tilgang er fastholdt i arbejdet med billedanalyse.  

En anden arbejdsmetode har været skabelsen af mindmaps for at give overblik. 

Titel 2 

 

 Fra enevælde til demokrati (Nationalt perspektiv) 

Med særligt fokus på perioden 1849-1915 

Indhold  Kernestof: 

Bornedal, Ole (2016) historisk film: Brødre i krig 2 timer og 1 min (43 s) 

Brunbeck, Peter Yding (9/10-17) Anmeldelse af Historien om Danmark 8 ”Historiese-

rien taber højde i konkurrencen mod fiktion, Kristelig Dagblad (2 s) 

Bryld, Carl-Johan (2010) Menneskerettighedserklæringen 26. aug. 1789, Verden før 

1914, systime s. 96 (2,2 s) 

Bryld Carl-Johan (2010) Opråb: ”Målet er fulgt” Verden før 1914 s. 454 (0,5 s) 

Bryld, Carl-Johan (2013) Tale af Estrup, Danmark -tider og temaer s. 512, systime (0,5 

s) 

Bryld, Carl-Johan (2013) Kampen om parlamentarismen 1875-1901, Danmark – tider 

og temaer s. 514, systime (3,2 s) 

Bryld, Carl-Johan (2013) Partier – magtens nye organer, Danmark -tider og temaer s. 

529, systime (2,3 s) 

Bryld, Carl-Johan og Peter Hansen-Damm (opdateret version 2021) USA’s uafhængig-

hedserklæring Verdenshistorie til HHX s. 1051, systime (2,2 s) 

Christiansen, Peter Munk og Asbjørn Sonne Nørgaard (2019) magt og politik i Dan-

mark, Gyldendal, Side 138 (2s.) 

Danmarkshistorien.dk Forfatningskampen 1866-1901 (2012) danmarkshistorien.dk (1 

s.) 

Folkersen, Helle (2020) Fagforeningens gennembrudstid, Industrialiseringen s. 168 og 

194, systime (2,4 s) 
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Frederiksen, Peter (2014) Ideologiernes kamp, systime S. 290 (historiske film) (1,3 s) 

Frederiksen, Peter (2014) socialismen, Ideologiernes kamp s. 143. Systime (2,1 s) 

Kold, Lotte Flugt (2012) Slaget på Fælleden den 5. maj 1872 Danmarkshistorien.dk (1,5 

s.) 

Løfting, Carsten (2013) Pariserkommunen 1871, Denstoredansk.dk (1,2 s.) 

Nørgaard, Anne Engelst (2015) Den almindelige stemmeret 1848- Danmarkshisto-

rien.dk (3,2 s) 

Olesen, Bodil (2017) Kvindelig valgret 1849-1915, Danmrakshistorien.dk (1 s.) 

Petersen, Erik Strange (2009) Novemberforfatningen 1863, Danmarkshistorien.dk (1 s) 

Petersen, Erik Strange (2009) Den socialistiske arbejderbevægelse, Danmarkshisto-

rien.dk (1 s.) 

Rehn, Niklas (5. juni 2016) Grafik: Her er grundlovens historie, Dr.dk 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-her-er-grundlovens-historie (25/10-20) (1,5 s) 

Septemberforliget 5 september 1899, Danmarkshistorien.dk (3,9 s) 

Thomsen, Kasper (2018) Historiefaglig arbejdsbog, systime S. 314 og 317 (om histori-

ske dokumentar film og film) (4,9 s) 

Tofte, Ulla (8/10-17) Anmeldelse af Historien om Danmark 8 ”Mandehistorie som vor 

morfar lavede den”, Politiken (1,5 s.) 

Wendel-Hansen, Jens (2011) den gennemsete grundlov af 28 jui 1866, danmarkshisto-

rien.dk  (1s.) 

Wendel-Hansen, Jens (2018) Myte: Var forladegeværet skyld i nederlaget 1864, Dan-

markshistorien.dk (1 s.) 

Wendel-Hansen, Jens (2015) Slaget ved Dybøl 18. april 1863, Danmarkshistorien.dk (2 

s) 

Venstres Partiprogram 1872, Danmarkshistorien.dk (1,2 s) 

 

Historien om Danmark 8 – Grundloven, folket, Magten (2017) Dr.dk (60 min) (20 si-

der) 

 

Supplerende stof: 

Frederiksen, Peter og Knud Ryg Olsen og Olaf Søndberg (2010) Grundbog til Dan-

markshistorien s. 161 , systime 2010 (1 s) 

Institut for menneskerettigheder http://menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder/menneskerettigheder-

fn/fns-menneskerettighedssystem (nov. 2020) (1 s) 

Langdahl, Berit Riis, Mimi Olsen og Pia Quist (2019) analyse af film, Krydsfelt, Gyl-

dendal S. 301 (4,5s) 

Nielsen, Jakob Arendrup (2020) Forløb til historie Fra europæisk ekspansion til første 

verdenskrig, Gyldendal side 221 (1,4 s)   

Om menneskerettigheder, faktalink.dk (1s) 

Wendel-Hansen, Jens (2011) Forfatningskampen 1866-1901, Danmarkshistorien.dk 

(2,3 s) 

 

Historisk kildekritik taget fra Københavns Universitet – Saxo instituttets 

hjemmeside hjemmeside.  

https://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-her-er-grundlovens-historie
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PowerPoint om menneskerettigheder og partiers opståen  

Omfang 

 

 120,8 sider, 34 lektioner 

 

Særlige 

fokus-

punkter 

Emnet tager herudover udgangspunkt i politisk historie og Danmarks demokratisering. 

Det betyder også, at der har været lagt vægt på de politiske partiers opståen – politiske 

ideologier og udvikling. I relation til Grundloven har der været fokus på menneskeret-

tighederne og udviklingen af dem ikke kun i forhold til Danmark, men også internationalt 

(FN) samt i et nutidigt perspektiv. Her er der desuden brugt tid på at forstå, hvordan de 

ni konventioner fungerer samt, hvordan hele fundamentet omkring menneskerettigheder 

tolkes forskelligt i forskellige dele af verden.    

 

Der har desuden særligt været fokus på historiesyn og historiebrug samt kildearbejde – i 

den forbindelse er der inddraget både historisk film og dokumentar.  

 

Udover det har der også været fokus på kildebegreber som levn, levnslutning og beret-

ning. 

 

Væsent-

ligste 

arbejds-

former 

 En stor del af undervisningen er foregået visuelt. Her har der været fokus på, at eleverne 

fx har skullet lede efter levn fra 1800-tallet i eget hjælp. Gruppearbejde og formidling af 

deres viden om slutningen af 1800-tallet via små oplæg. Det var meningen, at vi skulle 

lave en udstilling – et dissideret formidlingsprojekt for resten af skolen, men kom kun 

halvvejs pga. hjemsendelse.  

 

 

 

Titel Wall-street krakket (globalt perspektiv) 

Indhold Kernestof: 

Ahle, Allan mf (2021) Historieportalen fra Romerriget til vor tid S. 1570 (1s) (Mørke 

skyer over europa) 

Bryld, Carl-Johan (2013) Danmark tider og temaer. S. 564, 569 (4 s) (krisen i dk) 

Bryld, Carl-Johan (2013) Krakket i Wallstreet – 1929 Danmark tider og temaer s. 564 

(0,7 s) 

Christiansen, Peter Munk og Asbjørn Sonne Nørgaard (2019) Demokrati, magt og poli-

tik i Danmark S. 201 (2 s.) (økonomisk globalisering) 

Danske invest https://www.danskeinvest.dk/page/bliv_klogere_krakket (19/5-21) (2,5 

s) 

Dickin, Paul (instruktør) (2009) dokumentaren ”Det store krak i 1929, Mitcfu (50 min) 

(17 s) 

Eyewitness history.com http://www.eyewitnesstohistory.com/snprelief1.htm   (1,5 s) 

Hansen, Thor Banke og Andreas Bonne Sindberg (2017) Fra optimistisk stemning til 

pessimisme, USA – Historie, samfund, religion s. 178, systime (4,2 s) 

Hoover, Herbert: State of the Union, 1930, USA – I Hansen, Thor Banke og Andreas 

Bonne Sindberg (2017) Historie, samfund, religion s. 178, systime (1,6 s) 

https://www.danskeinvest.dk/page/bliv_klogere_krakket
http://www.eyewitnesstohistory.com/snprelief1.htm
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Larsen, Henrik Bonne og Thorkill Smitt (2019) En europæisk verdenshistorie S. 259ff 

(2,8 s) (krisen bliver global) 

Nedergaard, Peter (2017) Storbritannien, politik, økonomi og samfund S. 137 og 196 

(2,2 s)  (USA under Hoover) (depressionen Storbritannien) 

 Roosevelt, F.D. (1934) uddrag af Fireside chat nr. 6 (1,2 s) 

Sindberg, Andreas Bonne og Henrik Bonne Larsen (2016) Krakket i Wall-street, Det 

moderne USA s. 136, systime (2 s.) 

The Wall Street Journal http://www.wsj.com/articles/SB122670920936930089  (1 s.) 

Statistik: 

The Graduate Center City of New York University 

https://shec.ashp.cuny.edu/items/show/1510 (12/9-21) (1 s.) 

Statista.com https://www.statista.com/statistics/1228576/us-imports-by-sector-histori-

cal/ (1 s.) 

Statista.com https://www.statista.com/statistics/1076316/us-exports-by-sector-histori-

cal/    (1 s.) 

 

Supplerende stof: 

Burcharth, Martin (9. okt. 1998) ”Der er stadig grund til at håbe”, Information 

https://www.information.dk/1998/10/stadig-grund-haabe (19/5-21) (5,5 s) (økonomisk 

teori 

Iversen, Kristian og Ulla Nedergård Pedersen (2021) Danmarkshistorie mellem erin-

dring og glemsel s. 258, systime (0,1 s) 

Lund, Christian og Brian Dupont Larsen (2020) På sporet af historien S. 141, Gylden-

dal (19,3) (metode og teori) plus 3,2 sider om mikrohistorie. 

Pedersen, Torben Mark, Liberalismens historie, Cepos (20 s) 

Omfang 98,3 sider, 12 lektioner 

Særlige 

fokus-

punkter 

Der har været særligt fokus på den økonomiske og politiske historie og dermed, hvilken 

indflydelse inflation kan få globalt. Det betyder også, at der er anvendt kvantitativ me-

tode. Udviklingen af liberale teorier er inddraget og analyseret i forhold til kildemateriale.  

Herudover har vi kort snakket om fortællinger og mikrohistorie. 

Væsent-

lige ar-

bejds-

former 

Udover en gennemgang af oversigtstekster har eleverne arbejdet i grupper med de for-

skellige opgaver. 

Titel: Kold krig – Tysklands deling (Europæisk historie) 

Ind-

hold: 

Bryld, Carl-Johan (2017) Civilisationernes verdenshistorie vesten Mellemøsten og Kina 

efter 1500 s. 327 (3,4s), systime (Russisk revolution og to ideologier)  

Bryld, Carl-Johan (2010) Verden efter 1914 I dansk perspektiv s. 692, systime (3,4 s) 

(uddrag af Potsdamkonferrencen)  

DW News (2009) Walled in: The inner German border.(10:39 min) Animationsfilm af 

Berlinmuren https://www.youtube.com/watch?v=OwQsTzGkbiY (3,7 s) 

 

http://www.wsj.com/articles/SB122670920936930089
https://shec.ashp.cuny.edu/items/show/1510
https://www.statista.com/statistics/1228576/us-imports-by-sector-historical/
https://www.statista.com/statistics/1228576/us-imports-by-sector-historical/
https://www.statista.com/statistics/1076316/us-exports-by-sector-historical/
https://www.statista.com/statistics/1076316/us-exports-by-sector-historical/
https://www.information.dk/1998/10/stadig-grund-haabe
https://www.youtube.com/watch?v=OwQsTzGkbiY
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Den franske regerings: Frankrigs holdning til Tyskland (London 1945) (1 s) 

https://forlagetcolumbus.dk/boeger/historie/historiske-hovedlinjer/tekster/kap-20-

tekst-20b/ (10/1-20) 

Goldhammer, Zach (2014) Berlin 1963: Voices from the Wall. The runaway guard (1,5 

s) https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/11/berlin-wall-anniversary-

1963-atlantic/382358/ (30/3-20) 

Hagemann-Nielsen, Frederik (9/11-21) I dag for 32 år siden satte misforståelse gang 

i Berlinmurens fald, dr.dk https://www.dr.dk/nyheder/seneste/i-dag-32-aar-siden-satte-

misforstaaelse-gang-i-berlinmurens-fald?beta=1  (9/11-21) (3 s) 

Karacs, Imre (1998) The leap of hope that ended in despair, Independent 

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/the-leap-of-hope-that-ended-in-des-

pair-1167101.html (3/4-20) (2,5 s) 

MitCFU Historisk dokumentar ”Den uendelige karavane”, sendt på DR2 i 2008 (44 

min) (14,7 s) 

MitCFU Historisk dokumentar ”Kammerater” fra 2006, sendt på DR2, (47 min) (15,7 

s) 

MitCFU Historisk dokumentar: ”Natten hvor Berlin blev delt” sendt på Drkultur 

2014 (49 min) (16,3 s) 

Nedergaard, Peter (2015) Tyskland en grundbog i politik og økonomi, s. 141, 146 sy-

stime (5 s) (Besættelsesperioden i Tyskland, Vejen til et todelt Tyskland, DDR) 

 

Statistik: 

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Escape_attempts_and_victims_of_the_in-

ner_German_border#Jarausch (3/4-20) (Escape attempts and victims of the inner Ger-

man border) (2 s) 

 

Supplerede stof: 
 Ahle, Allan mf (2021) Historieportalen fra Romerriget til vor tid, systime s. 1869 (8,4 s) 

(plus PDF (2 s) (om filmanalyse i historie) 

Lund, Christian og Brian Dupont Larsen (2020) På sporet af historien S. 141, Gylden-

dal (metode og teori) 

 

PP om den kolde krig (10 s) 

Omfang 90,6 side, 26 lektioner 

Særlige 

fokus-

punkter 

Der har i forløbet været særligt fokus på at give eleverne et indblik i, hvordan den kolde 

krig opstod og udviklede sig med fokus på Europa og særligt Tysklands betydning. Der-

med har betydningen af Berlinmuren også være et af de centrale punkter, såvel som for-

ståelsen af årsag og virkning såvel som forskellen på økonomiske systemer såvel som 

menneskelige konsekvenser. Der er arbejdet kildekritisk både med kvalitativt og kvantita-

tivt materiale. Herudover er der særligt langt vægt på afkodningen af historiske dokumen-

tarer. 

https://forlagetcolumbus.dk/boeger/historie/historiske-hovedlinjer/tekster/kap-20-tekst-20b/
https://forlagetcolumbus.dk/boeger/historie/historiske-hovedlinjer/tekster/kap-20-tekst-20b/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/11/berlin-wall-anniversary-1963-atlantic/382358/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/11/berlin-wall-anniversary-1963-atlantic/382358/
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/i-dag-32-aar-siden-satte-misforstaaelse-gang-i-berlinmurens-fald?beta=1
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/i-dag-32-aar-siden-satte-misforstaaelse-gang-i-berlinmurens-fald?beta=1
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/the-leap-of-hope-that-ended-in-despair-1167101.html
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/the-leap-of-hope-that-ended-in-despair-1167101.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Escape_attempts_and_victims_of_the_inner_German_border#Jarausch
https://en.wikipedia.org/wiki/Escape_attempts_and_victims_of_the_inner_German_border#Jarausch


 

 

 

 

 

 

Side 9 af 12 

Væsent-

lige ar-

bejds-

former 

Visuel tilgang og dermed dokumentar med fokus på screenshot. Gruppefremlæggelser og 

kritiske diskussioner på klassen 

Titel: Cubakrisen (Globalt perspektiv) 

Ind-

hold: 

Aki, Zeynap Causes of the Cuban Missile Crisis https://www.aca-

demia.edu/9014962/Causes_of_the_Cuban_Missile_Crisis (Jan. 2022) (1 s) 

Barner, Kai Otto (2012) Den kolde krig s. 197ff (4 s) (Om Kennedys tale 22. okt., 

Khrustsjovs første telegram og Cuba forventer angreb mv) 

Brunbech, Peter Yding (2012) Lillebæltsbroen 1935, Danmarkshistorien.dk 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lillebaeltsbroen-1935-

den-gamle-lillebaeltsbro/  (0,2 s) 

Bryan, Dan (15. Maj 2012) “Little Havana” – Cuban Culture in Miami since Castro (3 s) 

Bryld og Haue (2000) Den nye Verden s. 72ff (4.s) (Afspænding i Europa efter 1962) 

Dahlin, Ulrik (20. okt. 2012) Cubakrisen 50 år efter: Hvis krigen kommer, Information 

(4,9 s) 

DIIS (2005) bd. 1, side 644. (0,3 s) 

DIIS (2005) bd. 2, side 561. (1 s) 

DUPI, Grønland under Den Kolde Krig (1997). SNU, Flådestrategier og Nordisk Sik-

kerhedspolitik (1986). (0,2 s) 

Fafner, Hans Henrik, Brian Linke og Henrik Viwe Mortensen (2014) Isael-Palæstina – 

historie, samfund, religion (0,1 s) (Artikel 5 Nato)  

Frantzen, Ole L. og Knud J.V. Jespersen (reds.) (2008), Danmarks krigshistorie 1814-

2007 bd. 2 (1 s) 

Friis, Thomas Wegener, Den usynlige front (2005), side 66-79. (0,3 s) 

George, Paul S (Ph.d) (1996) Miami: One Hundred Years of History in Florida History, 

Vol. 24. No 2 (3 s) 

His2rie kilder: https://www.his2rie.dk/temaer/cubakrisen-i-1962/ (0,7 s) (8/2-22) (Cu-

bakrisens konsekvenser) 

Nielsen, Claus Kjersgaard (2011) Koreakrigen 1950-53 Danmarkshistorien.dk (0,2 s) 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/korea-krigen-1950-

53/?no_cache=1 

Ohsten, Mads Bindesbøll (31. okt. 2013. Cubakrisen: Myte at Danmark observerede 

sovjetiske missiler (2 s) (https://www.dr.dk/nyheder/viden/cubakrisen-myte-danmark-

observerede-sovjetiske-missiler   (5/4-2000) 

Rigsarkivet. FE’s arkiv, ”Diverse sager (afklassificerede) 1940-1990”, kasse 11. Se også 

Peer Henrik Hansen, DDR og den danske trussel i nord (2005) (0,3 s) 

Ringsmose Jens: Danmarks NATO-omdømme. Fra Prügelknabe til duks (2007), s.6 

(0,1 s) 

Jørgensen, Steen A (28. juni 2013) Berlingske Tidende https://www.berlingske.dk/in-

ternationalt/den-roede-koldkrigstelefon-er-en-skroene (1,8 s) (8/2-22) 

Kennedy. Robert F (22. okt. 1962) s. 217 I Verden efter 1914 af Carl-Johan Bryld, 2019 

(2,4 s) 

Khrusjtjov (28. okt.. 1962) s. 216 i Verden efter 1914 af Carl-Johan Bryld, 2019 (2,2 s) 

https://www.academia.edu/9014962/Causes_of_the_Cuban_Missile_Crisis
https://www.academia.edu/9014962/Causes_of_the_Cuban_Missile_Crisis
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lillebaeltsbroen-1935-den-gamle-lillebaeltsbro/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lillebaeltsbroen-1935-den-gamle-lillebaeltsbro/
https://www.his2rie.dk/temaer/cubakrisen-i-1962/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/korea-krigen-1950-53/?no_cache=1
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/korea-krigen-1950-53/?no_cache=1
https://www.dr.dk/nyheder/viden/cubakrisen-myte-danmark-observerede-sovjetiske-missiler
https://www.dr.dk/nyheder/viden/cubakrisen-myte-danmark-observerede-sovjetiske-missiler
https://www.berlingske.dk/internationalt/den-roede-koldkrigstelefon-er-en-skroene
https://www.berlingske.dk/internationalt/den-roede-koldkrigstelefon-er-en-skroene
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MitCFU Historisk dokumentar (2006) Cuba 1959-1963, DR2 (47 min) (15,7 s) 

Pharo, Helge Ø og Knut Einar Eriksen, Kold krig og internasjonalisering 1949-1965 

(1997) (0,2 s) (DK i Nato) 

Schrøder, Hans (2002) Luftforsvarets grå eminence. Kontrol- og varslingsgruppen 

(1988) og Hans A. Schrøder: Det skulle være så godt. Dansk luftforsvar under Den 

Kolde Krig  (0,3 s) 

 

Villaume, Poul (1994) Ove Høegh Guldberg-Hoff (red.) Safeguarding Security in the 

Baltic Approaches (2004) (0,3 s) 

Villaume, Poul (1994) og Torsten Borring Olesen (2005). Margit Bech Larsen (2010). 

(0,5 s) (DK i Nato) 

 

Supplerende stof: 

PowerPoint om Cuba i 1950’erne og Cubakrisens udvikling (10 sider) 

Om-

fang: 

56,6 sider, 24 lektioner 

Særlige 

fokus-

områder 

Der har særligt været fokus på at give en forståelse af, hvordan verden har opfattet Cu-

bakrisen som den værste krise under den kolde krig og, hvilke faktorer der spillede ind. 

Herudover at give en forståelse af Danmarks rolle. 

Væsent-

lige ar-

bejds-

former 

Der har særligt været fokus på at eleverne ud fra kompendiet skulle arbejde analytisk og 

selvstændigt som forberedelse til historieprojektet. 

Titel: Ukraine – Rusland konflikten i det 21 århundrede 

Ind-

hold: 

Kernestof: 

Brinkmann, Svend (9. marts 2022) Brinkmann Briks, P1 (20 s) 

https://www.dr.dk/lyd/p1/brinkmanns-briks/brinkmanns-briks-2022-03-09  

(Om forholdet mellem Rusland, Putin og Ukraine) 

Christiani, Sune Gudmann og Randi Isager (21 nov. 2014) dr.dk 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/tidslinje-et-aar-siden-krisen-begyndte-i-ukraine 

(17/3-22) (4 s.) 

Kappeler, Andreas (2014) Ukraines historie, Ellekær s. 315ff og 428ff (12 s.) 

Ritzau (21/2-22) Jyllands-Posten https://jyllands-posten.dk/interna-

tional/ECE13756935/overblik-tidslinje-over-den-anspaendte-ukrainekonflikt/ (17/3-22) 

(1,4 s) 

Skytt, Lasse (17/3-22)  Faktalink https://faktalink.dk/Ukraine (17/3-22) (0,1 s) 

 

Supplerende stof: 

Jepsen, Harald, Hartvig og Lars-Peder Poulsen-Hansen (2022) Ukraines historie, Den-

storedanske.dk  https://denstoredanske.lex.dk/Ukraines_historie  (13/3-22) (8, 6 s) 

Pedersen, Christian Fogd (2012) Ukraines flag, den store danske Ukraine (Statsflag) | 

lex.dk – Den Store Danske (14/3-22) (0,1 s)  

Poulsen-Hansen, Lars Peder Ukraine den store danske https://denstoredan-

ske.lex.dk/Ukraine (12/3-22) (1,5 s) 

https://www.dr.dk/lyd/p1/brinkmanns-briks/brinkmanns-briks-2022-03-09
https://www.dr.dk/nyheder/udland/tidslinje-et-aar-siden-krisen-begyndte-i-ukraine
https://jyllands-posten.dk/international/ECE13756935/overblik-tidslinje-over-den-anspaendte-ukrainekonflikt/
https://jyllands-posten.dk/international/ECE13756935/overblik-tidslinje-over-den-anspaendte-ukrainekonflikt/
https://faktalink.dk/Ukraine
https://denstoredanske.lex.dk/Ukraine_(Statsflag)
https://denstoredanske.lex.dk/Ukraine_(Statsflag)
https://denstoredanske.lex.dk/Ukraine
https://denstoredanske.lex.dk/Ukraine
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Olander, Thomas (2014) Ukraines sprog, Den store danske  Ukraine – sprog | lex.dk – 

Den Store Danske (14/3-22) (0,1 s) 

 

PowerPoint om historisk diskursanalyse (5 sider) 

PowerPoint om historisk billedanalyse (5 sider) 

Gennemgang af det funktionelle kildebegreb (5 sider) 

 

 

Om-

fang: 

47,7 sider, 20 lektioner 

Særlige 

fokus  

punkter 

Der er især langt vægt på, at materialet skulle ses som inspiration til det selvstændige pro-

jekt. Herudover er der især arbejdet med årsagerne til krigens udbrud samt forskellige hi-

storiske tilgange – herunder mikrohistorie og mentalitetshistorie.  

Derudover har der været fokus på, hvordan fordelingen af ressourcer spiller ind og der-

med er miljø blevet diskuteret. 

Væsent-

lige ar-

bejds-

former 

Gennemgang af materialet og forberedelse og udarbejdelse af projekt – selvstændigt ar-

bejde med fokus på, hvordan man skaber analyse i faget 

Retur til forside 

 

  

https://denstoredanske.lex.dk/Ukraine_-_sprog
https://denstoredanske.lex.dk/Ukraine_-_sprog
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