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Lærer(e) Anne Skov 

Hold Hh3a2018 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Den moderne stats opståen, (Renæssance og Reformation) 

Titel 2 Imperialismen 

Titel 3 Det korte 20. århundrede 

Titel 4 Globalisering og den 3. verden 

Titel 5 Det moderne Danmark 

Titel 6 Terrorisme 

  

 Projekt: Det obligatoriske projekt på 6. semester er planlagt så eleverne frit vælger et emne fra de 
4 første gennemgåede forløb. Produktet er en synopsis med tilhørende podcast-præsentation. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Den moderne stats opståen: Renæssance og Oplysningstid 

Indhold Hassing og Vollmond: Fra fortid til historie (Columbus, 2017): 
Kap 1: Hvad bruger vi fortiden til? 
s. 133-136 (erindringssteder) 
 
Larsen og Smitt: Introduktion til historie (Systime, 2011): 
Kap 1: Historie – hvorfor?  
 
Historien om Danmark: Reformation og Renæssance (DR, 2017) 
 
Carl-Johan Bryld: Verden før 1914 – i dansk perspektiv (Systime, 2010): 
Kap 5: Renæssance og Reformation: 
            Renæssancen 
            Italien i 1400tallet 
                       Humanismen 
            Den naturvidenskabelige revolution 
            Pavekirkens svækkelse 
                       Humanisternes bibelfortolkning 
            Luther spalter kirken 
                       Den evangelisk-lutherske kirke 
                       Reformationen i DK 
 
Kap 7: Enevælden og Oplysningstiden 
            Den moderne stat i støbeskeen 
                       Da DK fik enevælde 1660 
            Den franske enevælde – model for Europa 
                       Merkantilismen 
                       Det franske militær 
                       Hoffet og Versailles 
 

Omfang 
 

10 moduler 

Særlige fokus-
punkter 

Der arbejdes ud fra den overordnede problemstilling: Hvordan blev den moderne stat 
født? 
 
I forløbet tager vi udgangspunkt i at den vestlige verden i dag er sekulariseret og at 
staterne er stabile enheder. Vi undersøger de historiske årsager til dette. 
Ifm Reformationen har eleverne været på byvandring i Haderslev midtby og har set 
centrale steder for Reformationens begyndelse i Danmark. I den forbindelse har ele-
verne lavet et innovationsprojekt med det formål at lave et erindringssted.   
 
Eleverne introduceres desuden for faget og centrale historiefaglige begreber som histo-
riebrug, historiebevidsthed, historiesyn og historiens drivkræfter. 
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Faglige mål: 
 

- Demonstrere indsigt i udviklingen i Danmarks og verdens historie inden for de seneste 
ca. 500 år, herunder væsentlige begivenheder og sammenhænge mellem den nationale 
og europæiske udvikling. 

 
- demonstrere indsigt i grundlæggende styreformer samt forholde sig reflekterende til 

demokratisering og menneskerettigheder i nationalt og globalt perspektiv  

 
- skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og 

reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende 
 

- demonstrere viden om fagets identitet 
 
 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, kreativt arbejde/innovativt arbejde, præsentationer 
 
 
 
 
 
 

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

Imperialismen 

Indhold Hassing og Vollmond: Fra fortid til historie (Columbus, 2017): 
Kap 2: Hvordan kan vi vide noget om fortiden? 
 
Danmarkshistorien.dk: Trankebar, Guldkysten og Dansk Vestindien  

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kolonien-
tranquebar/ 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/de-vestindiske-
oeer-dansk-vestindien/ 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-danske-koloni-
paa-guldkysten/ 

Syskind og Söderberg (2003): Det 20. århundredes verdenshistorie. Systime, s. 12-19 
(Industrialiseringen) 

Carl Johan Bryld (2011): Verdenshistorie til HHX: 

- Imperialismen 

       Vestens dominans 
       Ekspansionen 
       Imperierne i Asien (alle afsnit) 
       Delingen af Afrika (alle afsnit) 
       Motiverne bag imperialismen (alle afsnit) 

 
Wikipedia: The British empire: https://en.wikipedia.org/wiki/British_Empire 

Hergé: Tintin i Congo (2002, 9. oplag – uddrag) 

’Dommens dag: Er Tintin racist’. Politiken, maj 2010 

’Den afrikanske tragedie’. Jyllandsposten, 4. september, 2005 

 
Kilder: 

Bender & Gade (1994): Imperialismen og 1. verdenskrig 1870-1914. Kilde nr:   

19: Cecil Rhodes koncession 

20: Lobengulas klage 

21: Dronning Victorias svar 

 

Inge Adriansen m-fl (2007): Fra oplysningstid til imperialisme, s. 191. Kilde nr: 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kolonien-tranquebar/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kolonien-tranquebar/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/de-vestindiske-oeer-dansk-vestindien/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/de-vestindiske-oeer-dansk-vestindien/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-danske-koloni-paa-guldkysten/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-danske-koloni-paa-guldkysten/
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Empire
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3: Hvid mands byrde 

 

Carl-Johan Bryld (2011): Verdenshistorie til HHX: 

’Types and Development of Man’. James W. Buel: Louisiana and the fair. An exposition 
of the world, its people and their achievements (Billedmateriale) 

 
Omfang 
 

10 moduler 

Særlige fokus-
punkter 

Der arbejdes ud fra den overordnede problemstilling: Hvordan er den globale arbejdsde-
ling og betegnelserne I-land og U-land opstået? 
 
 
På baggrund af en gennemgang af industrialiseringen belyser forløbet årsagerne til impe-
rialismen og udviklingen af denne. Forløbet beskæftiger sig bl.a. med sammenspillet 
mellem imperialismen og industrialiseringen. Vi sammenholder imperialismen og dens 
betydning med Afrikas problemer i dag og den globale arbejdsdeling. 

Eleverne introduceres desuden for historiefagets metoder og opøver færdigheder inden 
for kildekritikken.  
 
Forløbet indgår som en del af et SO-forløb om europæisk imperialisme. 
 
Faglige mål: 
 

- Demonstrere indsigt i udviklingen i Danmarks og verdens historie inden for de seneste 
ca. 500 år, herunder væsentlige begivenheder og sammenhænge mellem den nationale, 
europæiske og globale udvikling.  

 
- Reflektere over samspillet mellem mennesker og natur 

 

- Analysere udviklingen i den globale velstand, samhandel og magtfordeling  
 

-  Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  
 

- Anvende historisk-kritiske tilgange til at bearbejde forskelligartet historisk materiale og 
forholde sig kritisk og reflekterende til historiebrug  

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, kildearbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, temadag 
 
 
 
 

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

Det korte 20. århundrede 

Indhold Carl-Johan Bryld: Civilisationernes verdenshistorie. Systime, 2017: 
Kap 5: 
        Europas verdenskrige 
        Totalitære ideologier – kommunismen i Rusland 
        Totalitære ideologier – fascismen og nazismen 
        Anden verdenskrig – den globale krig 
        Krigens følger 
 
Syskind og Söderberg: Det 20. århundredes verdenshistorie, Systime, 2004: 

                     Konjunkturer og kriser 1919-1939, s. 57-65 

                     Sovjetblokkens sammenbrud, s. 186-196 

 

Carl-Johan Bryld: Verdenshistorie til HHX. Systime, 2017: 

Kap 6            Første Verdenskrig 

                               Freden: Ideer og virkelighed 

                                           Versaillestraktaten 

Kap 8:           Krisen i 30erne 

                               Hitler og nazistpartiet 

                               Hitlers vej til magten (Alle afsnit) 

                                              

Kap 10          Den kolde krig 

                                Fra samarbejde til konfrontation (Alle afsnit) 

                                Europas deling 1944-1949 (Alle afsnit) 

 

’Se kuglerne i øjnene…Forstå 1. verdenskrig.’ (DR.dk, 10. nov 2018) 
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/se-kuglerne-i-oejnene-forstaa-1-
verdenskrig-i-5-hurtige-punkter 

’Første verdenskrigs gru fortalt med 25 forrygende fotos’. www.dr.dk, 11.11.18 
https://www.dr.dk/historie/webfeature/forste-verdenskrig-billeder 

Om FN https://un.dk/  
 

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/se-kuglerne-i-oejnene-forstaa-1-verdenskrig-i-5-hurtige-punkter
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/se-kuglerne-i-oejnene-forstaa-1-verdenskrig-i-5-hurtige-punkter
http://www.dr.dk/
https://www.dr.dk/historie/webfeature/forste-verdenskrig-billeder
https://un.dk/
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Kilder: 

Carl-Johan Bryld: Verdenshistorie til HHX. Systime, 2017: 

                      Tekster og billeder til kap 8: Hitler om racelæren, 1924 

                      Tekster og billeder til kap 10: Marshallplanen præsenteres, 1947 

                      Tekster og billeder til kap 10: Blokkenes befolkningstal og økonomi 

 

Et udvalg af selvvalgt billedmateriale i form af nazistisk propaganda. 

 

Carl-Johan Bryld: Den russiske revolution og Sovjetunionen . Kommunismens sejr 
og sammenbrud. Systime, 2004.  

- Gorbatjov om Sovjetunionens problemer, 1987.  
 

Mark Hawkins-Dady: Taler der forandrede verden. Lindhardt og Ringhof, 2014. 

- Ronald Reagan: ’Mr. Gorbatjov, Riv denne mur ned, 1987’.  

 

 

Omfang 
 

14 moduler 

Særlige fokus-
punkter 

Der arbejdes ud fra den overordnede problemstilling: Hvorfor betegnes det 20. århundre-
de som ’det korte århundrede’? 
 
I dette forløb undersøger vi de ideologiske modsætninger i den vestlige verden/Europa 
fra 1. verdenskrig og frem til USSRs sammenbrud. Vi fokuserer på de ’lange linjer’ og 
sammenhængen mellem de to verdenskrig og den kolde krig. Forløbet sluttes af med 
projektarbejde om Murens fald og USSRs sammenbrud.   
Eleverne har hørt læreroplæg om Weimarrepublikken og en række begivenheder under 
den kolde krig i 1950erne, 1960erne og 1970erne. 
 
Faglige mål: 

- Demonstrere indsigt i udviklingen i Danmarks og verdens historie inden for de 
seneste ca. 500 år, herunder væsentlige begivenheder og sammenhænge mellem 
den nationale, europæiske og globale udvikling  

- Demonstrere indsigt i grundlæggende styreformer og politiske ideologier  

- Analysere konflikters opståen og håndteringen af disse samt udviklingen i inter-
nationalt samarbejde  

- Skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandrin-
ger og reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende  

- Demonstrere viden om fagets metoder  
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- Anvende historisk-kritiske tilgange til at indsamle, bearbejde og remediere for-
skelligartet historisk materiale.  

- Arbejde ud fra historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og relate-
re disse til elevernes egen tid  

 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, synopsis, præ-
sentationer 
 
 
 
 

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

Globalisering og den tredje verden 

Indhold Morten H Munk: ’Afrikas historie’. Systime, 2016. 
Kap 5: Hvidt overherredømme og egne vaklende ben 

- Kolonimagten 
- Vejen mod selvstændighed 

Kap 7: National drøm eller mareridt. 
- Skabelsen af en nation 
- Udfordringer for nationalismen 
- Fra skrøbeligt demokrati til diktatur 

Kap 8: Mangel på udvikling 
- Status 
- Årsager til manglende udvikling 
- Dansk ulandsbistand 

 
Carl-Johan Bryld: Verdenshistorie til HHX. Systime, 2017 
Kap 13: Den tredje verden 

- Den økonomiske ulighed 
- Befolkningseksplosionen 

                   Fødevareproblemet 
- De økonomiske svagheder 

                   Strukturproblemer 
                               Politisk ustabilitet 

- Økonomiske strategier 
                   Den socialistiske model 
                   Den kapitalistiske model 
                   En tredje vej 

- Afrikas elendighed 
                   De politiske problemer 

                                Borgerkrigene 
                   FNs passivitet 
                   AIDS epidemien 

 

Blood Diamond (dir. Edward Zwick, 2006) 
Afrikas Stjerne (brætspil) 
 

’For mange kokke – nye veje i udviklingsbistanden’ (DR, 2007) 

’Gintberg på Kanten – Danida’ (DR, 2018) 

 
Kilder: 
Morten H Munk: ’Afrikas historie’. Systime, 2016. 
Kap 5: Kilder 
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- Lumumbas tale ved Congos selvstændighedsceremoni 
- Selvstændighedsceremonien i Congo 

 
Carl-Johan Bryld: Verdenshistorie til HHX. Systime, 2017 
Kap 13: Den tredje verden 

- Tekster og kilder 
                Harry Magdoffs centrum-periferi teori, 1969 

 
Interview med Dennis Kjeldsen: ” Vi skal ikke styre Afrika. Vi skal sætte os sammen 
med den lokale høvding, Politiken 30. juni 2013 
 
Interview med Christian Friis Bach: ” Friis Bach går til kamp mod Afrikas høvdinge”, 
Politiken 9.juli 2013 
 
 
 

Omfang 
 

10 moduler 

Særlige fokus-
punkter 

Den overordnede problemstilling er: Hvordan forløb afkoloniseringen og hvorfor har 
Afrika haft så svært ved udvikling efter afkoloniseringen? 
 
I dette forløb ser vi på afkoloniseringen og de udfordringer som den tredje verden har 
stået overfor med særligt fokus på Afrika. Vi trækker tråde til imperialisme-forløbet og 
den globale arbejdsdeling. 
Eleverne har arbejdet innovativt med udarbejdelsen af en ’diktator-manual’, og har 
desuden haft temadag om dansk udviklingsbistand ifm afviklingen af SO-forløb om 
globalisering. 
 
Faglige mål: 

- Demonstrere indsigt i udviklingen i Danmarks og verdens historie inden for de seneste 
ca. 500 år  

- Demonstrere indsigt i grundlæggende styreformer og politiske ideologier samt forhol-
de sig reflekterende til demokratisering og menneskerettigheder i nationalt og globalt 
perspektiv  

- Reflektere over samspillet mellem mennesker og natur  
- Analysere udviklingen i den globale velstand, samhandel og magtfordeling  

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  
- Anvende historisk-kritiske tilgange til at indsamle, bearbejde og remediere forskellig-

artet historisk materiale og forholde sig kritisk og reflekterende til historiebrug  
- Formulere og formidle historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og rela-

tere disse til elevernes egen tid  
 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde, temadag, innovativt arbejde 
 

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

Det moderne Danmark 

Indhold Historien om Danmark: Velfærd og kold krig (DR, 2017) 
 
Carl-Johan Bryld: Danmark – Tider og temaer. Systime, 2013 
Kap. 8: Det moderne velfærdssamfund 1945-1973. 

- Grundfremstilling: Det moderne velfærdssamfund. 
o Det store økonomiske gennembrud 1957-1973.  

 Landbruget revolutioneres.  
 En ny industriel revolution.  

o Velfærdsstaten folder sig ud.  
 Den ambitiøse socialpolitik.  
 Omsorg og uddannelse.  

- Tidens tanker – Det moderne velfærdssamfund. 
o Det brogede ungdomsoprør.  

 
Kap. 9: Et videnssamfund i globaliseringens tegn 1973-2015. 

- Grundfremstilling – Et videnssamfund. 
o Krisen rammer Danmark.  
o Et politisk system i skred.  
o En ny centrum-højre-kurs 1982-1993.  
o Socialdemokratiske regeringer i medgangstider.  
o Indvandringen og det multietniske samfund.  
o Højreregeringens æra 2001-2011.  

 VK-regeringen, indvandringen og velfærden.  
o Udenrigs- og sikkerhedspolitik efter 1991.  

 ”Krigen mod terror” – Afghanistan.  
 ”Krigen mod terror” – Irak.  

o Fra energikrise til selvforsyning.  
 Miljøproblemernes udfordringer. 

 
 
Chakravarty og Mortensen: De danske kvinders historie. Systime, 2014. 
Kap. 5: 1960-1989: Velstandsboom og kvinder i protest 

- Rødstrømperne: Den ny kvindebevægelse.  
- Lige løn for lige arbejde.  

 
Krarup, Kjølsen og Klærup: Ludermanifestet. Lindhardt og Ringhof, 2017. (Uddrag) 
 
’Dansk soldat tilbage i krigszonen’ (05.03.19, www.dr.dk) 
https://www.dr.dk/nyheder/udland/tidligere-dansk-soldat-i-afghanistan-er-tilbage-i-
krigszonen-jeg-taenker-det 
 
’Beviserne, der ikke holdt i byretten’. Information, 28-10-08  
 
Green Zone (2010)(dir. Paul Greengrass) 
 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/tidligere-dansk-soldat-i-afghanistan-er-tilbage-i-krigszonen-jeg-taenker-det
https://www.dr.dk/nyheder/udland/tidligere-dansk-soldat-i-afghanistan-er-tilbage-i-krigszonen-jeg-taenker-det
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Al Gore: An Inconvenient Truth (2006) 
https://www.youtube.com/watch?v=Bu6SE5TYrCM (Trailer) 
Bjørn Lomborg: Cool It (2010) https://www.youtube.com/watch?v=Gj11iEdjD-s (Trail-
er) 
 
Kilder: 
Olsen, Søndberg og Frederiksen: Grundbog til Danmarkshistorie, Systime, 2010 
Kap 9: Velfærdsstaten 

- Kilde 46: Vi tjener mere (1958): tekst og billeder fra Billed- Bladet 
 
Atommarchen (1962) 
https://www.danskkulturarv.dk/dr/atommarchen-holb%C3%A6k-k%C3%B8benhavn-
1962/ 
 
LP: Atomkraft nej tak, 1976: 
https://www.youtube.com/watch?v=PkzAH2MQ30Y&t=93s 
 
 
Chakravarty og Mortensen: De danske kvinders historie. Systime, 2014. 
Kap 7: Kilder 

- Tema: Rødstrømpebevægelsen 
           Kilde 5: Rødstrømpesang 
           Kilde 6: Amerikansk rødstrømpemanifest 

 
Socialdemokrat og arbejder, der nu stemmer liste Z (1977): 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/socialdemokrat-og-arbejder-
der-nu-stemmer-liste-z/ 
 
Uddrag af ’Poul Schlüter’s åbningstale i Folketinget’ (1982) 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/poul-schlueter-

aabningstale-i-folketinget-5-oktober-1982/ 

 
Peter Skaarups tale ved DF årsmøde, 2018 
https://danskfolkeparti.dk/partiet/aarsmoedetaler/ 
 
’Vi inviterer til grænsekage’ https://danskfolkeparti.dk/wp-
content/uploads/2017/06/266x365-DF-graensekage-Roedby-juni2016.pdf 
 

Forslag til Folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i 
Irak (2002-3, B118)  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bu6SE5TYrCM
https://www.youtube.com/watch?v=Gj11iEdjD-s
https://www.danskkulturarv.dk/dr/atommarchen-holb%C3%A6k-k%C3%B8benhavn-1962/
https://www.danskkulturarv.dk/dr/atommarchen-holb%C3%A6k-k%C3%B8benhavn-1962/
https://www.youtube.com/watch?v=PkzAH2MQ30Y&t=93s
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/socialdemokrat-og-arbejder-der-nu-stemmer-liste-z/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/socialdemokrat-og-arbejder-der-nu-stemmer-liste-z/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/poul-schlueter-aabningstale-i-folketinget-5-oktober-1982/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/poul-schlueter-aabningstale-i-folketinget-5-oktober-1982/
https://danskfolkeparti.dk/partiet/aarsmoedetaler/
https://danskfolkeparti.dk/wp-content/uploads/2017/06/266x365-DF-graensekage-Roedby-juni2016.pdf
https://danskfolkeparti.dk/wp-content/uploads/2017/06/266x365-DF-graensekage-Roedby-juni2016.pdf
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Omfang 
 

14 moduler i 3.g 

Særlige fokus-
punkter 

Der arbejdes ud fra den overordnede problemstilling: Hvordan har Danmark udviklet sig 
siden slutningen af 2. verdenskrig? Og hvad har været årsagerne til udviklingen? 
 
I forløbet ser vi på en længere periode i Danmarkshistorien. Forløbet strækker sig fra 
højkonjunkturen i 1950erne, over velfærdsstatens opbygning, oliekrisen, jordskredsvalget 
og Schlüterregeringen til Dansk Folkeparti, Foghregeringen og aktivistisk dansk uden-
rigspolitik i lyset af den internationale udvikling. Forløbet har dannet baggrund for DHO, 
hvor eleverne har valgt at skrive om enten kvindebevægelsen, miljødebat eller indvan-
dring. 
 
Faglige mål: 

- Demonstrere indsigt i udviklingen i Danmarks og verdens historie inden for de seneste ca. 500 
år, herunder væsentlige begivenheder og sammenhænge mellem den nationale, europæiske og 
globale udvikling  

- Demonstrere indsigt i grundlæggende styreformer og politiske ideologier  
- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  
- Anvende historisk-kritiske tilgange til at indsamle, bearbejde og remediere forskelligartet histo-

risk materiale og forholde sig kritisk og reflekterende til historiebrug  
- Formulere og formidle historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og relatere disse 

til elevernes egen tid  
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, synopsisskrivning, præsentationer, gruppearbej-
de, individuelt arbejde 
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Retur til forside 
 
 
Titel 6 
 

Terrorisme 

Indhold Rasmus Pöckel: Terror eller frihedskamp. Systime, 2012.  
kap 1: Frihedskæmper eller terrorist 

- 1.1 Formål og begrundelse 
- 1.2 Metode 
- 1.3 Kontekst  
- 1.4 Lovgivning 

kap 8: Al-Qaeda 
- 8.0 Al-Qaeda og 11. sep 
- 8.1 Krigen mod terror 

 
Jens Nautofte: Verden og den arabiske udfordringer. Systime, 2016. 
Kap 5: Islamisk Stat – ny krig i Syrien og Irak 

- 5.1 IS er ikke en stat, men et kalifat 
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Islamisk Stat: No respite, 2015 (video) 
 
 
 

Omfang 
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Særlige fokus-
punkter 

Der arbejdes ud fra den overordnede problemstilling: Hvad er terrorisme og hvorfor op-
står den? 
 
I dette forløb definerer vi terrorisme og ser på forskellige typer af terrorisme gennem 
historien. Vi diskuterer forskellen på terrorister og frihedskæmpere, og vi ser på årsager-
ne til terror samt mediernes rolle og dilemmaer. Hovedvægten i forløbet ligger på religi-
øs terrorisme hvorfor der har været meget fokus på Al-Qaeda og Islamisk Stat. 
 
 
Faglige mål: 
  

- Demonstrere indsigt i udviklingen i Danmarks og verdens historie inden for de seneste ca. 500 
år, herunder væsentlige begivenheder og sammenhænge mellem den nationale, europæiske 
og globale udvikling.  

  
- Skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og reflektere 

over mennesket som historieskabt og historieskabende.  
 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  
 
  

- Formulere og formidle historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og relatere disse 
til elevernes egen tid. 

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, præsentationer, kreativt arbejde, individuelt arbejde 
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