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

 
Titel 1 
 

Intro til historie  

Indhold http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-
800-1050/mennesket/udseende-og-hygiejne/  
  
http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvordan-sa-vikingerne-egentlig-ud  
  
http://www.b.dk/danmark/vikingerne-var-til-labert-toej-og-laekkert-haar  
 
”Hvad er kildeanalyse” https://www.youtube.com/watch?v=AQPhaIrAel8  
 
https://www.vucdigital.dk/histB_kildeanalyse/kildeanalyse.html 

 
Arabisk beretning om stormandsbegravelse- 
https://danmark.systime.dk/index.php?id=310&L=0 
 
Torkil Smitt & Christian Vollmond Verdenshistorie 2, s. 209-227. Lindhart og Ringhof 
2017. 
 
 
 
 

Omfang 
 

12 lektioner. 

Særlige fokus-
punkter 

redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og ver-
dens historie ̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, 
europæiske og globale udvikling ̶ opnå indsigt i samspillet mellem natur, kultur, indi-
vid og samfund i et historisk perspektiv, formidle og remediere historiefaglige pro-
blemstillinger mundtligt og skriftligt, og begrunde de formidlingsmæssige valg ̶ de-
monstrere viden om fagets identitet og metoder. 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Middelalder 

Indhold Game Of Thrones "The Game Begins" Preview (HBO) 

Europa tager form 500-1000 - https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p298&L=0 
Lovbestemmelser om sakserne, ca. 800 – 
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p638&L=0 
Bønder og adlen, DR 2009 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030904151835 
http://www.dr.dk/historie/danmarkshistorien/saadan‐skraemte‐middelalderens‐kirke‐

befolkningen‐til‐evigt‐troskab 

Forestillingen om helvede - https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p212 
Billedserie: Gejstligheden - https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p198 
Pavens diktat (Dictatus Papae) www.centerforhistorieformidling.dk 
Brev fra keiser Henrik 4. til pave Gregor 7., mars 1076  
Islams opståen og de tidlige moskéer, Cybele Bonakouvi, 2015 –  
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=891501191340 
Den vesteuropæiske feudalisme: herremand og fæstebonde - 
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p300&L=0 
Lensherre og vasal - https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p321&L=0 
Samfundspyramiden - https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p303&L=0 
Kirken og pavemagten - https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p305&L=0 
Kejseren og paven - https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p306&L=0 
Paven svækkes i 1300-tallet - https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p706&L=0 
Europa og Islam i middelalderen - 
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p183&L=0 
Kalifatet - https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p370 
Kalifatets ekspansion - https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p375 
Araberne og de erobrede områder - https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p371 
Korstogene – den kristne modoffensiv - 
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p372 
”Umars pagt” Peter Frederiksen, ”Grundbog til historie” s. 137-138. 
Den hellige krig, DRkultur 2012. 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321211172000 
TEKST 70: Al-Baladhuri om forholdet mellem muslimer og kristne i Damaskus om-
kring år 700 - http://centerforhistorieformidling.dk/korstogene‐islam‐kristendom/tekst70.html> 

TEKST 92: Al-Tabari om ødelæggelse af kirker og diskrimination under Harun al-
Rashid - http://centerforhistorieformidling.dk/korstogene‐islam‐kristendom/tekst92.html> 

Om Jerusalems erobring - http://centerforhistorieformidling.dk/korstogene‐islam‐

kristendom/tekst176.html> 
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Omfang 
 

Ca. 25 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og ver-
dens historie ̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, 
europæiske og globale udvikling ̶ opnå indsigt i samspillet mellem natur, kultur, indi-
vid og samfund i et historisk perspektiv ̶ skelne mellem forskellige typer af forklarin-
ger på samfundsmæssige forandringer ̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid 
og fremtid, samt over mennesket som historieskabt og historieskabende ̶ anvende 
metodisk-kritiske tilgange til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder 
eksempler på brug af historie ̶ opnå indsigt i hvordan historiefaget kan medvirke til 
at forstå og løse problemer i nutiden ̶ formulere historiske problemstillinger og rela-
tere disse til kursisternes egen tid ̶ formidle og remediere historiefaglige problemstil-
linger mundtligt og skriftligt, og begrunde de formidlingsmæssige valg ̶ demonstrere 
viden om fagets identitet og metoder. 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 

Retur til forside 
Titel 3 
 

Renæssance og reformation 

Indhold Renæssance og reformation Fra 
<https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=159>   
Renæssancen Fra 
<https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=380>  
 Italien i 1400-tallet Fra 
<https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=381>  
 Humanismen Fra <https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=391>  
 Renæssancens kunst og arkitektur Fra 
<https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=392>  
 Den naturvidenskabelige revolution 
 Fra <https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=382>  
”Europa begynder at tænke” DR Kultur 2011. 

Christian	4.s	pestforordning,	15.	januar	1625	
http://danmarkshistorien.dk/leksikon‐og‐kilder/vis/materiale/christian‐4s‐
pestforordning‐1625/	

Det medicinske fakultet ved Paris om pesten (1348) Fra: Henrik Jensen Den 

sorte død. Gyldendal Uddannelse 1987, s.21-22 

Europa og verden Fra <https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=139>  
Europa opdager verden Fra 
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<https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=402>  
Søvejen til Indien Fra <https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=403>   
Portugals handelsimperium Fra 
<https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=467>  
Racismens historie, DR kultur, 2016. 

Pavekirkens svækkelse  Fra 
<https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=383>  
 Humanisternes bibelfortolkning  
Fra <https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=393>  
Erasmus af Rotterdam: Dårskabens pris, 1509 Fra 
<https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=177>  

Martin Luthers 95 teser, 1517, 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=167 

Luther spalter kirken  
 Fra <https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=384>  
Martin Luther på rigsdagen i Worms 1521 
 Fra <https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=166>  

THOMAS MÜNZER: DERFOR OPRØR! Magt og modstand. Tekster til religion og 

filosofi ved Frede Færing og Asger Sørensen. Gyldendal 1989 

MARTIN LUTHER: FREDSAPPEL Magt og modstand. Tekster til religion og filosofi 

ved Frede Færing og Asger Sørensen. Gyldendal 1989 

DE SYDTYSKE BØNDER: DE TOLV AR TIKLER Magt og modstand. Tekster til 

religion og filosofi ved Frede Færing og Asger Sørensen. Gyldendal 1989 
MARTIN LUTHER: SLÅ DEM NED SOM GALE HUNDE Magt og modstand. 

Tekster til religion og filosofi ved Frede Færing og Asger Sørensen. Gyldendal 1989 

Den sorte skole: Reformationen, 
https://www.youtube.com/watch?v=Q7EqoxCUESM 
Kongens kamp med adelen 1450-1523  
Adelens magtstilling 

Kongens våben mod adelen 
Borgerkongen taber kampen 
Hans Mikkelsens brev til Christian d. 2., ca. 1527 
Danmark, tider og temaer, Systime.  
Europa opnår fred, Dr Kultur 2011. 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321104112100 

Arbejdsetik, DR kultur 2013. 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321309252000 

 
Omfang 
 

Ca 20 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og ver-
dens historie ̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, 
europæiske og globale udvikling ̶ opnå indsigt i samspillet mellem natur, kultur, indi-
vid og samfund i et historisk perspektiv ̶ skelne mellem forskellige typer af forklarin-
ger på samfundsmæssige forandringer ̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid 
og fremtid, samt over mennesket som historieskabt og historieskabende ̶ anvende 
metodisk-kritiske tilgange til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder 
eksempler på brug af historie ̶ opnå indsigt i hvordan historiefaget kan medvirke til at 
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forstå og løse problemer i nutiden ̶ formulere historiske problemstillinger og relatere 
disse til kursisternes egen tid ̶ formidle og remediere historiefaglige problemstillinger 
mundtligt og skriftligt, og begrunde de formidlingsmæssige valg ̶ demonstrere viden 
om fagets identitet og metoder. 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel 4 
 

Vejen mod demokrati: oplysning og enevælde 

Indhold Den danske enevælde: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/miniforedrag-den-danske-
enevaelde/?no_cache=1&cHash=201dcddf12f6df02ac63328b570b395e 

Den danske "Kongelov", 1665 
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p134 
Thomas Hobbes: Leviathan, 1651 
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p136 

Den franske merkantilisme, https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p417 
Merkantilisme og danske tropekolonier, ca.1600-1917, 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/merkantilisme-og-
danske-tropekolonier/ 
Adam Smith om guld og sølv, 1776 https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p119 
Adam Smith om Europas fordele, 1776 
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p117 
Den industrielle revolution 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321309162145 
Enevældens selviscenesættelse https://kbh.systime.dk/?id=p152 
Enevældens politiske kommunikation https://kbh.systime.dk/?id=p173 
Monarken i centrum https://kbh.systime.dk/?id=p175 
Christian d. 5. om personligt styre, 1675 
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p132 
De engelske naturretsfilosofferhttps://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p464 
Oplysningstænkningen https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p465 
De tre store https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p466 
Om rækkevidden af den lovgivende magt https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p115 
https://www.dr.dk/tv/se/historien‐om‐danmark‐tv/‐/historien‐om‐danmark‐enevaelde‐
og‐oplysningstid 
De danske landbo‐reformer i 1700‐tallet 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321503060620 
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https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p91 

Revolutionernes epoke 1776‐1848 

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

Den amerikanske revolution 1776 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p429 

Den amerikanske uafhængighed 
 

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

Stændersamfundet 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p461 

Stænderforsamlingen bliver til nationalforsamling 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p462 

Nationalforsamlingen revolutionerer samfundet 

 
Menneskerettighedserklæringen 26. august 1789 
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p96 
Video: Benedict Anderson, Kolonier bliver nationer 
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p106 
Nationalisme, demokrati og klassesamfund 1814-1901 
https://danmark.systime.dk/?id=p123 
Fra krise til fremgang 1830-1860 https://danmark.systime.dk/?id=p503 
Sprækker i enevældens mur https://danmark.systime.dk/?id=p504 
Enevældens fald 1848 https://danmark.systime.dk/?id=p505 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-
demokrati-og-
demokratisering/?no_cache=1&cHash=66e2a565743b7ba099ee42c4a3dab04c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

Ca 20 lektioner 
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Særlige fo-
kuspunkter 

redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og ver-
dens historie ̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, 
europæiske og globale udvikling ̶ opnå indsigt i samspillet mellem natur, kultur, indi-
vid og samfund i et historisk perspektiv ̶ skelne mellem forskellige typer af forklarin-
ger på samfundsmæssige forandringer ̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid 
og fremtid, samt over mennesket som historieskabt og historieskabende ̶ anvende 
metodisk-kritiske tilgange til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder 
eksempler på brug af historie ̶ opnå indsigt i hvordan historiefaget kan medvirke til at 
forstå og løse problemer i nutiden ̶ formulere historiske problemstillinger og relatere 
disse til kursisternes egen tid ̶ formidle og remediere historiefaglige problemstillinger 
mundtligt og skriftligt, og begrunde de formidlingsmæssige valg ̶ demonstrere viden 
om fagets identitet og metoder. 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel 5 
 

Rusland og Sovjet 

Indhold Romanov-dynastiet http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321510022310 
”Det russiske samfund før revolutionen” Carl-Johan Bryld Den russiske revolution og 
Sovjetunionen (kap. 2) 
”Den socialistiske bevægelse i Europa” ” Carl-Johan Bryld Den russiske revolution og 
Sovjetunionen (kap. 1) 
”De to revolutioner” ” Carl-Johan Bryld Den russiske revolution og Sovjetunionen (kap. 3) 
Brev til Nikolaj fra bønderne????? 

Det kommunistiske manifest ???? 
Karl Marx og den marxistiske økonomi 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031310301310 
Folkets revolution http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321010182000 
Petrogradsovjettens opråb 28. februar 1917 https://ibog-
verdenefter1914.systime.dk/?id=p389 
Opløsning af den grundlovgivende forsamling 6. jan. 1918 https://ibog-
verdenefter1914.systime.dk/?id=p385 
Etpartistyre 
 Fra <https://ibog‐verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=575>  
Fra NEP-politik til planøkonomi 
 Fra <https://ibog‐verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=566>  
NEP-politikken 1921-1929 
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 Fra <https://ibog‐verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=577>  
  
Planøkonomien indføres 1929 
 Fra <https://ibog‐verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=578>   
Kollektivisering af landbruget 1929-1936 
 Fra <https://ibog‐verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=579>  

 
Stalins onde imperium 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030707292135 
Video: Propagandategnefilm 1924 og 1925 https://ibog-
verdenefter1914.systime.dk/?id=p827 
En beretning om kollektivisering 
 Fra <https://ibog‐verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=377>  
Stalin om industrialisering 1928 
 Fra <https://ibog‐verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=378>  

 
Stalin om industrialisering 1928 https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p378 
Stalinismen og Sovjetunionen 
 Fra <https://ibog‐verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=565#c1715>  

 
Dekret om udrensning i partiet, 1933 
 Fra <https://ibog‐verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=366>  

 
 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

Ca 24 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og ver-
dens historie ̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, 
europæiske og globale udvikling ̶ opnå indsigt i samspillet mellem natur, kultur, indi-
vid og samfund i et historisk perspektiv ̶ skelne mellem forskellige typer af forklarin-
ger på samfundsmæssige forandringer ̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid 
og fremtid, samt over mennesket som historieskabt og historieskabende ̶ anvende 
metodisk-kritiske tilgange til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder 
eksempler på brug af historie ̶ opnå indsigt i hvordan historiefaget kan medvirke til at 
forstå og løse problemer i nutiden ̶ formulere historiske problemstillinger og relatere 
disse til kursisternes egen tid ̶ formidle og remediere historiefaglige problemstillinger 
mundtligt og skriftligt, og begrunde de formidlingsmæssige valg ̶ demonstrere viden 
om fagets identitet og metoder. 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
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Titel 6 
 

Tyskland – nazificering og holocaust 

Indhold Freden: idéer og virkelighed Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=542>  
Wilsons idéer  Fra <https://ibog‐verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=556> 
Ikke forhandlinger, men et diktat  Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=557>  

VersaillestraktatenFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=558>  

Vurderinger af Versailles-fredenFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=544>  

Versaillesfreden https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p406 
Tyskland: Weimarrepublikkens svaghedFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=585>  
  
Modstanden mod WeimarforfatningenFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=599>  
 Inflationen 1923Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=600>  

Verdenskrisen 1929 rammer TysklandFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=601>  

 Hitler og nazistpartietFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=602>  

 
Nazistpartiets program 1920Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=346&L=0>  
Økonomisk krise efter Første VerdenskrigFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=582&L=0>  
 Fire økonomiske faser 1918-1939Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=594&L=0>  
ErstatningsproblemetFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=595&L=0>  
Verdenskrisen 1929Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=596&L=0>  
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Politisk polariseringFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=597&L=0>  
Hitler og nazistpartiet Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=602>  
Hitlers vej til magten Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=586>  
En nazistisk étpartistat Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=604>  
Nazismens ideologi og tilhængerskare Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=605>  
AntisemitismenFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=606>  
Appel til småborgerskabetFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=607>  
Hitler om racelæren, 1924 Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=345>  
”SA i gaderne” + ”SA er legemliggørelsen af nazismen. ???????? 
Livet i det 3. rige” Peter Frederiksen…….. 
”Forførelse” http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030704021850 

Vejen mod holocaust Fra <https://ibog‐verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=589>  

”Jødeforfølgelse 1933-39” Peter Frederiksen…… 
”En tysk skolepiges syn på jøderne” Peter Frederiksen…. 
”Holocaust” Peter Frederiksen…. 
”The Jager report” 
https://fcit.usf.edu/holocaust/resource/document/DocJager.htm 
Mordfabrikken Auschwitz 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030711221910 
 
 

Omfang 
 

Ca 24 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og ver-
dens historie ̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, 
europæiske og globale udvikling ̶ opnå indsigt i samspillet mellem natur, kultur, indi-
vid og samfund i et historisk perspektiv ̶ skelne mellem forskellige typer af forklarin-
ger på samfundsmæssige forandringer ̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid 
og fremtid, samt over mennesket som historieskabt og historieskabende ̶ anvende 
metodisk-kritiske tilgange til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder 
eksempler på brug af historie ̶ opnå indsigt i hvordan historiefaget kan medvirke til at 
forstå og løse problemer i nutiden ̶ formulere historiske problemstillinger og relatere 
disse til kursisternes egen tid ̶ formidle og remediere historiefaglige problemstillinger 
mundtligt og skriftligt, og begrunde de formidlingsmæssige valg ̶ demonstrere viden 
om fagets identitet og metoder. 
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel 7 
 

Den kolde krig 

Indhold Den kolde krigFra <https://ibog‐verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=199> 
Fra samarbejde til konfrontation 1945-47Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=632> 
Modsætningerne mellem de tidligere allieredeFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=642>  
Europas deling 1944-1949Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=633>  
"Folkedemokratisering" af ØsteuropaFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=643>  
 
Præsident Roosevelts tale til kongressen, 6. januar 1945Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=248>  
  
Zdjanovs tale ved Kominforms grundlæggelse, september 1947Fra 
<https://ibog‐verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=240>  
  
Ny krise i Berlin. DDR opfører Muren https://koldkrig.systime.dk/?id=p208 
Berlinmuren https://koldkrig.systime.dk/?id=p215 
Cubakrisen. På afgrundens rand https://koldkrig.systime.dk/?id=p194 
Vietnamkrigen https://koldkrig.systime.dk/?id=p182 
Afspændingen i krise. Sovjetunionen invaderer Afghanistan 
https://koldkrig.systime.dk/?id=p159 
Styrkeforholdet mellem øst og vestFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=637>  
  
Våbenkapløb og terrorbalanceFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=639>  
  
Supermagternes strategiske våbenFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=657>  
Rustningsaftaler og militære strategierFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=658>  
Mellemdistanceraketterne i EuropaFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=659>  

Rustningskapløbet standser Fra <https://ibog‐
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verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=660>  

John Foster Dulles 1954Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=222>  
  
Krigsplan for den tjekkoslovakiske hær, 1964Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=220>  
 
Kommunismen Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=103>  
 
Mellem afstalinisering og undertrykkelse 1953-1968Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=738>  
  
Propagandakrigen og BerlinproblemetFra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=750>  
  
Sovjetsystemet stivner 1964-1985 Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=752>  
  
Planøkonomiens fiasko i Sovjetunionen 1953-1991Fra <https://ibog‐
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=739>  
Video: Samuel Rachlin om Sovjetunionen https://ibog-
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=128 
 
Murens fald https://koldkrig.systime.dk/?id=p128 
Tjernobyl afslører systemets sygdomme https://koldkrig.systime.dk/?id=p142 
Forholdet til satellitstaterne: Tvang nytter ikke https://koldkrig.systime.dk/?id=p140 
Opbrud i Ungarn og Polen https://koldkrig.systime.dk/?id=p139 
DDR: Masseflugt og demonstrationer https://koldkrig.systime.dk/?id=p137 
Schabowski slår hul i Muren https://koldkrig.systime.dk/?id=p135 
Kædereaktion i Østeuropa https://koldkrig.systime.dk/?id=p134 
https://www.information.dk/2007/07/tjernobyl-vendepunktet 
”Vi vandt den kolde krig” - og andre forklaringer på den kolde krigs 
ophør! Palle Roslyng-Jensen, Noter nr. 163, december 2004 
Historiens afslutning og det sidste menneske 
https://ideologi.systime.dk/?id=c899 

Civilisationernes sammenstød, 1993 

https://ideologi.systime.dk/?id=c901 
Den økonomiske internationalisering 
https://civilisationernesverdenshistorie.systime.dk/?id=p370 
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Omfang 
 

Ca 20 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og ver-
dens historie ̶ redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, 
europæiske og globale udvikling ̶ opnå indsigt i samspillet mellem natur, kultur, indi-
vid og samfund i et historisk perspektiv ̶ skelne mellem forskellige typer af forklarin-
ger på samfundsmæssige forandringer ̶ reflektere over samspillet mellem fortid, nutid 
og fremtid, samt over mennesket som historieskabt og historieskabende ̶ anvende 
metodisk-kritiske tilgange til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder 
eksempler på brug af historie ̶ opnå indsigt i hvordan historiefaget kan medvirke til at 
forstå og løse problemer i nutiden ̶ formulere historiske problemstillinger og relatere 
disse til kursisternes egen tid ̶ formidle og remediere historiefaglige problemstillinger 
mundtligt og skriftligt, og begrunde de formidlingsmæssige valg ̶ demonstrere viden 
om fagets identitet og metoder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


