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Undervisningsbeskrivelse  
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Vinter 2021  

Institution VUC Vest Esbjerg  

Uddannelse 2-årige HF 

Fag og niveau Kultur og samfundsfag, Historie B 

Lærer Morten Juncher Lysdahlgaard 

Hold 
10A og 10B (tidligere 10P og 10Q) 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 KS fællesfaglig: Myter og civilisation 

Titel 2 KS fællesfagligt: USA 

Titel 3 KS fællesfagligt: Kulturmøder  

Titel 4: Vikingetiden 

Titel 5:  Fra Krig til Krig 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 1 
 

KS fællesfaglig: Myter og civilisation 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: 
Verden før 1914 - i dansk perspektiv, Carl-Johan Bryld, Systime. Kapitel 2  
 
Romernes Historie, Jesper Carlsen, s. 14.  
 
Romerrigets historie - fremstillinger og kilder, Jesper Carlsen, kap. 2. undtagen 
afsnittet ”senantikken 284-610” 
 
Kilder: 

- Plutarch om Tiberius Gracchus (Verden før 1914) 
- Augustus’ politiske testamente år 14 (Verden før 1914) 
- Neros kristendomsforfølgelse 64 (Verden før 1914) 

Supplerende 
Pepsi Commercial HD - We Will Rock You (feat. Britney Spears, Beyonce, 
Pink & Enrique Iglesias) https://www.youtube.com/watch?v=W7jkygJ_QNo 
 
Montt Python’s Life of Brian, What have the romans… 
https://www.youtube.com/watch?v=Qc7HmhrgTuQ 
 

Omfang 
 

Uge 33 - 44 

Særlige 
fokuspunkter 

 Historiebrug  
 nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder 

forskellige typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper  
 styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  
 Historiefaglige metoder

Væsentligste 
arbejdsformer 

 Klasseundervisning med vekslen mellem oplæg og dialog 
 Gruppearbejde,  
 Selvstændigt arbejde.  
 Forløbet er afsluttet med synopsis træning og fremlæggelser 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 
 

KS fællesfagligt: USA 

Indhold Hansen, Thor Banke (m.fl.). USA - historie, religion og samfund. Systime. Kap. 1.1 
- 1.8. 
Følgende kilder i bogen er lagt ekstra fokus på: 

- Stavnsbånd-kontrakt for William Buckland 
- Uafhængighedserklæringen (link i bogen) 
- Franklin D. Roosevelts fireside chat 6 
- Lyndon B. Johnson ”State of the union” tale, 1965  
- Ronald Reagan “a time for choosing”, 1964 
-  

Barack Obama ”yes we can” tale fra 2008: 
https://www.youtube.com/watch?v=LEo7lzfpdCU (13.00-16.10) 

Omfang 
 

Uge 44 - 3 

Særlige 
fokuspunkter 

 nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder 
forskellige typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper  

 forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv  
 styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  
 ideologiernes kamp i det 20. århundrede  
 historiefaglige metoder  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Forløbet er afholdt som ordinær undervisning.  
- Tavleundervisning 
- Kursistoplæg 
- Gruppearbejde 
- Forløbet er afsluttet med synopsis træning og fremlæggelser 
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Retur til forside 
 
 
Titel 3 
 

KS fællesfagligt: Kulturmøder  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Kernestof: 

Frederiksen, Peter m.fl. 2009. Grundbog til Danmarkshistorien. Aarhus: Systime, 
kapitel 11. afsnittet ”de fremmede” 

Kilde 57 i Grundbog til Danmarkshistorien: Pia Kjærsgaard, ”Hvad gjorde du da 
danmark blev ødelagt?”, oktober 1999.   

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-til-
danmark-efter-1945/ 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hanne-reintoft-
dkp-om-indvandrere-som-loentrykkere-
1970/?no_cache=1&cHash=f878472f1685a5c0c6d5ec209c2717eb 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/fra-gaestearbejdere-i-1960erne-og-frem-til-
2050-saadan-vil-danmark-aendre-sig 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/interview-med-
ishoejs-borgmester-per-madsen-s-i-ekstra -bladet-
1987/?no_cache=1&cHash=0e5e24c446a53044a21c4aa53f44cea6 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/aandelig-forsorg-
for-tyske-flygtninge-1945/ 
 
https://www.information.dk/moti/2014/08/kulturmoede-skolegaarden 
Danmark i Europa 1950-2000 (fra AU) “Udlændingelov” s. 82-83 

Dokumentarudsendelse ”100 års indvandring”, del 3, 5 og 6 (DR2, 2003) 

Omfang 
 

Uge 4 - 14 
 

Særlige 
fokuspunkter 

 Forståelse for historisk metode 
 Uddybet kildeforståelse 
 Anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i 

faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle 
sammenhænge i Danmark og i andre lande  

 Globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv  
 dansk historie og identitet  
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Forløbet er foregået virtuelt (pga. Covid-nedlukning)  
- Klasseundervisning med vekslen mellem oplæg og dialog 
- Gruppearbejde 
- Læreroplæg 
- Selvstændigt arbejde  
- Forløbet er afsluttet med synopsis træning og fremlæggelser 
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Titel 4 
 

Vikingetiden 

Indhold Kernestof:  
 

‐ Frederiksen, Peter m.fl. (2006). ”Grundbog til Danmarkshistorien”. 
Forlag: Systime, Kapitel 2: ”Vikingetiden”,  

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

Kilder: 

‐ ”Vikingerne ved Volga” (i Grundbogen) 
‐ ”Der er et yndigt land”, Adam Oehlenschläger 
‐ Plakat fra genforeningen 1920 + plakat fra landsstævnet 1938 
‐ ”vi vandt i dag” - Nik og Jay. 

https://www.youtube.com/watch?v=2bijAZDGIb0 
‐ ”Adam af Bremen om Haralds overgang til kristendom” (i Grundbogen) 
‐ ”Sven Tveskægs erobring af England” (i Grundbogen) 

 
‐ Film:  
‐ ”Historien om Danmark: Vikingtiden, del 3”;  
‐ Tv-serie: Vikings, afsnit 8, sæson 1, ”Sacrifice”.     

 
Supplerende materiale: 

‐ Park and Recreations, sæson 4, episode 7 

 
 

Omfang 
 

21 lektioner á 45 minutters varighed  

Særlige 
fokuspunkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I dette forløb har vi arbejdet med følgende kernestof: dansk historie og identitet, 
historiebrug, historiefaglige metoder, årsagssammenhænge og periodisering.    
 
Med afsæt i dokumentaren ”Historien om Danmark: Vikingetiden” har vi ift. 
vikingetiden haft fokus på følgende (hoved)områder:  
 

‐ Samfundet i vikingetiden herunder kongemagten (hvad kendetegnede 
vikingetidens samfund?)  

‐ Vikingetogterne (forudsætninger og baggrunden for togterne)  
‐ Overgangen til kristendommen - da vikingerne blev kristne (hvad ligger 

til grund for kristendommens indførelse?)  
 
Endvidere fokus på historiebrug - hvad er historiebrug? Forskellige former for 
historiebrug og hvad er formålet med at anvende vikingetiden i nutidens 
samfund? 
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I forhold til den historiefaglige metoder har der i undervisningen arbejdet med 
kildekritisk analyse.  
 Kernestoffet periodisering har vi haft fokus på, hvad der karakteriserer 
vikingetiden. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  
‐ Pararbejde  
‐ Skriveøvelser  
‐ Gruppearbejde 
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Titel 5 
 

Fra krig til krig  

Indhold Kernestof:  
 

‐ Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden efter 1914 - i dansk perspektiv”. 
Forlag: Systime. Kap 2 + 4  

o Disse afsnit i kapitel 4 er ikke brugt: 
 Symboler og Ideer 
 Fortolkninger af nazismen 
 Vejen mod Holocaust 
 USA: Det store chok i 1929 
 New Deal 

‐ Dokumentar: ”Rejsen til slagmarken - Slaget ved Verdun” (DR) 
o https://www.dr.dk/drtv/se/rejsen-til-slagmarken_-

verdun_197415 
‐ Dokumentar: ”Hitlers vej til magten” Afsnit 1+2: 

o https://www.dr.dk/drtv/se/hitlers-vej-til-magten_160031 
o https://www.dr.dk/drtv/se/hitlers-vej-til-magten_160033 

‐ Kilder:  
o Uddrag af versaillestraktaten (I: verden efter 1914 (Systime)) 
o Præsident Wilsons fredsprogram (I: verden efter 1914 

(Systime)) 
o ”Mussolini kilder” i ældre version af Verden efter 1914 
o Valglov ifm. valg i italien 1924 
o Nazisternes Partiprogram 1920 (I: verden efter 1914 (Systime) 

 
 
Supplerende materiale:   
 

‐ Film: ”Bølgen” 
‐ Uddrag af Historien om Danmark afsnit 9. 

https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-det-svaere-
demokrati_145573 (38.30 - 44.30) 

‐  
 

Omfang 
 

34 lektioner á 45 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

I dette forløb har de faglige mål taget udgangspunkt i følgende faglige 
spørgsmål:  

‐ Hvorfor gik Europa i krig i 1914?  
‐ Hvilken udvikling inden for teknologi og produktion ser man under 

første verdenskrig?  
‐ Hvilke konsekvenser medførte Versaillestraktaten for Tyskland?  
‐ Hvilken stilling indtog Danmark under 1. verdenskrig? Og på hvilken 

måde kom Sønderjylland tilbage til Danmark?  
‐ Hvilken rolle spillede ideologierne? - Med særlig fokus på Fascisme og 

Nazisme 
‐ Hvorfor og hvordan opnåede Hitler magten i 1933?  
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‐ Hvilken indflydelse fik den økonomiske krise startende med krakket i 
New York i 1929. 

 
Med disse spørgsmål er følgende områder inden for kernestoffet blevet 
behandlet:  

‐ Ideologiernes kamp i det 20. århundrede  
‐ Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  
‐ Forholdet mellem aktør og struktur   
‐ Historiefaglige metoder     
‐ natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk 

og nutidigt perspektiv 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  
‐ Klasseundervisning med oplæg og dialog. 
‐ Pararbejde  
‐ projektarbejde 
‐ Gruppearbejde 

 


