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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Danmarkshistorien ca. 1800-2000 

Titel 2 Verdenshistorien ca. 1789-2000 

Titel 3 Historisk kildekritik og metode 

Titel 4 Udvalgte kulturmøder 

Titel 5 Reformation og renæssance 

Titel 6 Historieopgave/Områdestudium 

Titel 7 Ideologier i mellemkrigstiden 

 
Holdet er et netundervisningshold med løbende optag, og omfanget af de enkelte moduler kan derfor 
ikke angives i absolut tid, men er i stedet angivet i procent af kursistens samlede tidsforbrug.



 

Side 2 af 9 

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

Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Danmarkshistorien ca. 1800-2000 

Indhold Frederiksen, Peter, Knud Ryg Olsen og Olaf Søndberg 2009. Grundbog til Dan-
markshistorien (i-bog). Århus: Systime A/S, kapitlerne 6-12 samt kilderne 27, 28, 33, 
35, 36, 38, 41, 42, 46, 51, 54 og 55. 
 
Christian VIII's sidste vilje (oprindelse ukendt) 
 
Bjørn, Claus og Christian Larsen (red.) 1999. Men meest talte vi om Landboeforholdene ...: 
Thorkild Christian Dahls dagbog fra Den grundlovgivende Rigsforsamling 1848-49. Århus: 
Landbohistorisk Selskab Moesgaard Museum, 8-9, 20-21, 52-53, 88-89. 
 
Sangtekster: ”Dengang jeg drog afsted”, ”We Will All Go Together When We  
Go”, ”Før vi fik bil”, ”Summertime Blues”, ”Arrivederci Franz”, ”Økonomisk 
demokrati” og ”Jeg vil bo på Vesterbro” 
 
Bjørklund, Oddvar, Haakon Holmboe og Anders Røhr 1961. Politikens historiske 
atlas. København: Politikens Forlag, kort 98 og 101. 
 
Lindeberg, Lars 1966. De så det ske. København: Skrifola, 64. 
 
Rasmussen, Anders Fogh 2003. Udtalelser på Søværnets Officersskole til friheds-
kampens veteraner, 29. august 2003. 
 
”Mogens Glistrup i Focus (1971)”. 
http://www.youtube.com/watch?v=aDfjsoCqzv4. 
 

Omfang 
 

22 % 

Særlige fokus-
punkter 

At bibringe kursisten et overblik over danmarkshistorien ca. 1800-2000 med vægt 
på bl.a. 

 Dansk historie og identitet 
 Forandringer i styreformer fra enevælde til demokrati 
 Erhvervsmæssige og demografiske ændringer i danskernes livsmønstre 
 Forståelse for ”de fire gamle partiers” ideologier, for tankerne bag etable-

ringen af den danske velfærdsstat og for dennes påvirkning på danskernes 
levevis 

 Forståelse for årsagerne til og effekten af indvandringen fra ikke-vestlige 
lande til Danmark efter midten af 1960’erne 

 Forståelse for globaliseringens betydning for danskernes identitet. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Selvstudie med vejledning. Modulet afsluttedes med opgaveskrivning udformet 
som selvstudie af begrænset emneområde med egen faktasøgning (livsstile i det 
traditionelle, moderne og senmoderne samfund). 

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

Verdenshistorien ca. 1789-2000 

Indhold Bryld, Carl-Johan 2010. Verden før 1914 – i dansk perspektiv (i-bog). Århus: Systime 
A/S. Kapitlerne 7, 8 og 91 
 
Bryld, Carl-Johan u.år. Verden efter 1914 – i dansk perspektiv (i-bog). Århus: Systime 
A/S. Kapitlerne 12, 2, 63 og 8 
 
Kilder fra de to grundbøger 
Verden før 1914, kapitel 7 

 Thomas Hobbes: Leviathan, 1651 
 Bossuet: Statsforhold, uddraget af selve ordene i Den Hellige Skrift, 1709 
 Den danske ”Kongelov”, 1665 
 Fyrstebilleder fra Frankrig 

Verden før 1914, kapitel 8 
 Protest mod britisk beskatning 1765 
 Den amerikanske uafhængighedserklæring 4. juli 1776 
 Den sociale ulighed - herremand og fæstebonde 
 Paris' valgbrev, 1789 
 Menneskerettighedserklæringen 26. august 1789 

Verden før 1914, kapitel 9 
 Befolkningstal i Europa og USA 1750-1910 
 Industriens vækst i Europa 1781-1913 ... 
 Produktion af kul og brunkul 1820-1904 
 Produktion af råjern, årligt gennemsnit 
 Jernbanernes udvikling 1840-1900 

Verden efter 1914, kapitel 2 
 Militært styrkeforhold – tabel 
 Tysk-østrig-ungarsk alliance 1879 
 Fransk-russisk alliance 1892 
 Om Tysklands storpolitiske interesser, 1913 
 Østrig-Ungarns ultimatum 
 Serbiens svar 1914 
 Giftgas i skyttegravskrigen 
 Tab i Første Verdenskrig 
 Præsident Wilsons fredsprogram 
 Den tyske hærledelse giver op 
 Versaillesfreden 
 Tysklands afståelser ifølge Versaillestraktaten 

 

                                                 
1 Undtagen afsnittet ”Hvorfor industriel revolution – og hvorfor England?” med tilhørende underafsnit 
2 Undtagen afsnittene ”Europas dominans”, Vestens selvforståelse” og ”Motiverne bag imperialismen” 
3 Undtagen afsnittene ”Blokdeling i Asien” og ”Våbenkapløb og terrorbalance” med tilhørende underafsnit 
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Verden efter 1914, kapitel 6 
 Potsdamaftalen august 1945 
 George Kennan om Sovjetunionens politik 1946 
 Ambassadør Novikov om USAs politik, 27. sept. 1946 
 Forberedelse på atomkrig i 1950'erne 

Verden efter 1914, kapitel 8 
 Arbejdstid pr. beskæftiget i Vesten 
 W. W. Rostow om masseforbrug, 1960. 

  
Omfang 
 

20 % 

Særlige fokus-
punkter 

Overblik over europæisk historie 1789-2000, men fokus på bl.a.: 
 De franske og amerikanske revolutioners betydning for europæisk tanke-

gang og udvikling 
 Industrialiseringens betydning for demografiske og økonomiske foran-

dringer 
 Nationalismens opblomstring i 1800-tallet 
 Verdenskrige og verdenskriser i første halvdel af det 20. århundrede 
 Natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv 
 Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv. 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Selvstudie med vejledning. Modulet afsluttedes med en selvstændig skriftlig op-
gave hvori kursisten besvarede redegørende og analytiske spørgsmål til det læste. 

 
Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 3 
 

Historisk metode og kildekritik 

Indhold Carl-Johan Bryld 2010: Verden før/efter 1914 i dansk perspektiv. Aarhus: Systime 
A/S, afsnittet ”Metode”, 
 
Paludan, Helge m.fl. (red.) 1999. Kildekritisk tekstsamling. Århus: Jysk selskab for 
historie, 226-227, 234-235, 240, 242, 247-249, 251-253, 255-259, 262. 
 

Omfang 
 

6 % 

Særlige fokus-
punkter 

At sætte kursisterne i stand til at  
 kunne anvende kildekritik og historisk metode i vurderingen af en histo-

risk problemstilling (Bruno Topff og den mulige republik i Sønderborg, 
november 1918) 

 reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende 
 kunne skelne mellem beskrivelse og vurdering og at kunne identificere 

de værdier som ligger til grund for egne og andres udsagn 
 argumentere for et synspunkt på et historiefagligt grundlag. 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Selvstudie med vejledning og selvstudie af begrænset emneområde. Modulet 
afsluttedes med en skriftlig opgave hvori kursisten besvarede to spørgsmål til 
det læste. 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 4 
 

Udvalgte kulturmøder 

Indhold Gade, Hans-Kurt, Ole Jellingsø og Else Priisholm 1988. Europas verdenshistorie. 
København: Munksgaard, 24-36 
 
Bryld, Carl-Johan 2010. Verden før 1914 – i dansk perspektiv (i-bog). Århus: Systime 
A/S, kapitlerne 2 og 4 
 
Frederiksen, Peter, Kund Ryg Olsen og Olaf Søndberg 2006. Grundbog til dan-
markshistorien (i-bog). Århus: Systime, kapitel 2 samt kilderne 2, 3, 4 og 5 
 
Bryld, Carl-Johan u.år. Verden efter 1914 – i dansk perspektiv (i-bog). Århus: Systime 
A/S, kapitel 14 
 
Bender, Johan og Hans-Kurt Gade 1994. Imperialismen og 1. verdenskrig 1870- 
1918. København: Munksgaard, kilderne 19-21 
 
Meyer, Jørgen Christian m.fl. 2004. Antikkens historie: Høvdingdømme, bystat, imperi-
um. Oslo: J.W. Cappelens Forlag as, 296-309 
 
Kilder fra grundbøgerne 
Verden før 1914, kapitel 2 

 Forfatningen i en provinsby, år 82/83 
 Om slaver i landbruget 
 Neros kristenforfølgelse i 64 
 Trajans kristenforfølgelse 110-111 
 Middelalderlige korstogsbilleder 

Verden efter 1914, kapitel 1 
 Jarlen af Cromer om Ægypten 1908 
 W. F. Blunt: Storbritanniens imperialistiske skæbne 
 Sir Charles Dilke: Et større Storbritannien, 1868 
 Francis Galton: Lad kineserne få Afrika, 1879 
 

Omfang 
 

18 % 

Særlige fokus-
punkter 

Hovedlinjer fra antikken til første verdenskrig med fokus på kulturmøder 
 Centrale kulturmøder i et europæisk perspektiv 
 Romerriget fra 753 f.v.t. - 476 e.v.t. 
 Europa og islam i middelalderen 622-1453 
 Vikingetiden 800-1050 
 Verden 1914. Imperialisme. 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Selvstudie med vejledning og selvstudie af begrænset emneområde. Modulet af-
sluttedes med en synopsisopgave på ca. 30 min., hvor den studerende i en skype-
/telefonsamtale forsvarer opgaven. 

Retur til forside

                                                 
4 Afsnittene ”Europas dominans”, Vestens selvforståelse” og ”Motiverne bag imperialismen” 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 5 
 

Reformation og Renæssance 

Indhold Bryld, Carl-Johan 2010. Verden før 1914 – i dansk perspektiv (i-bog). Århus: 
Systime A/S. Kapitel 55. 
  
Kilder fra grundbogen 

 Pico della Mirandola, 1486 
 Erasmus af Rotterdam: Dårskabens pris, 1509 
 Leonardo da Vinci om menneskets anatomi 
 Verdensbilledet: Aristoteles og Copernicus 
 Gallileis brev til Kepler, 1610 
 Martin Luther på rigsdagen i Worms 1521 
 Kirkestorm i København, 1531. 

 
Omfang 
 

7 % 

Særlige fokus-
punkter 

Reformation og Renæssance ca. 1400-1648 
 Ideerne bag Luthers reformation 
 Renæssancen og det naturvidenskabelige gennembrud 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Selvstudie med vejledning inden for et begrænset emneområde. Modulet afslut-
tedes med en synopsisopgave på ca. 30 min., hvor den studerende i en skype-
/telefonsamtale forsvarede opgaven. 

 
Retur til forside 

                                                 
5 Undtagen afsnittene ”Den katolske modreformation”, “Religionskrige og storpolitisk magtkamp 1500-1609” og “Tredive-
årskrigen 1618-1648” med tilhørende underafsnit. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 6 
 

Historieopgave/Områdestudium 

Indhold Historieopgave om et område efter kursisternes eget valg 
 

Omfang 
 

13 % 

Særlige fokuspunk-
ter 

Udarbejdelsen af historieopgave der omhandler et geografisk område ud fra en 
selvvalgt problemformulering. Fokus på kursistens evne til 

 afgrænsning af problem 
 egen indhentning af information 
 kildekritik af indhentede materialer 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Modulet afsluttedes med aflevering af en historieopgave på max. 8 sider.

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

Ideologier i mellemkrigstiden 

Indhold Bryld, Carl-Johan 2011(?). Verden efter 1914 – i dansk perspektiv (i-bog). Århus: 
Systime A/S, kapitel 4 og 5 
 
Bender, Johan og Hans-Kurt Gade 1993. Mellemkrigstiden og anden verdenskrig 
1919-1945. København: Munksgaard, illustration si. 87 samt kilderne 34, 37-40 
 
Hitler, Adolf 1927. Min kamp, 8. oplag (1999). København: Jørgen Paludans 
Forlag, 188. 
 
Kilder fra grundbogen 
Kapitel 4 

 Nazistpartiets program 1920 
 Hitler om racelæren, 1924 
 Video: Hitler på partidagen 1934 
 Antisemitisk billedbog, 1936 

Kapitel 5 
 Münchenaftalen om Tjekkoslovakiet, 29. september 1938 
 En tjekkoslovakisk beretning om München 
 Hitler om et angreb på Sovjetunionen  

 
Omfang 
 

14 % 

Særlige fokuspunk-
ter 

Ideologiernes kamp i det 20. århundrede, herunder 
 krisen i trediverne 
 årsager til Nazistpartiets succes i Tyskland og partiets anvendte metoder 

til etablering og fastholdelse af sin magtposition 
 Appeasement-politikken og årsagerne til denne. 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Selvstudie med vejledning. Modulet afsluttedes med en synopsisopgave på ca. 
30 min., hvor den studerende i en skype-/telefonsamtale forsvarede opgaven. 

 
Retur til forside 


