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Titel 1 

 

Kongestaten 

Indhold Eleverne skal I dette forløb opnå kendskab til udviklingen i 

Danmark efter reformationen og frem til den første grundlov. 

Fokus er derfor 1536-1849. 

 

Litteratur: 

- Danmark – tider og temaer, Carl Johann Bryld, Systime: 

https://danmark.systime.dk/index.php?id=frontpage  

- Danmarkshistorien.dk 

- Interaktivt danmarkskort 

- Kildelæsning: Christian 2s landlov 

- Lille film om Christian den 2. 

- PowerPoint om Luther (lærermateriale) 

- Fem skarpe om Luther 

- Miniforedrag – Rennæssancen i Danmark (3:09) 

- Historiedysten om Christian 4. (1:10) 

- Bonanza om Christian 4 (38:55)  

- Christian 4s håndfæstning 

- Kongeloven, 14. november 1665 

- Lokalt udarbejdet materiale  

 

Omfang 

 

September - november 

Særlige fokuspunkter - demonstrere indsigt i udviklingen i Danmarks og ver-

dens historie inden for de seneste ca. 500 år, herunder 

væsentlige begivenheder og sammenhænge mellem 

den nationale, europæiske og globale udvikling 

https://danmark.systime.dk/index.php?id=frontpage
http://danmarkshistorien.dk/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/interaktivt-danmarkskort/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/christian-2s-landlov-125de-capitel-om-boern-som-gaa-tiil-skole/
https://www.youtube.com/watch?v=npFVX_ifPLo
https://www.dr.dk/undervisning/religion/5-skarpe
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-renaessancen-i-danmark/
https://www.emu.dk/modul/christian-iv-en-del-af-historiekanonen
https://www.dr.dk/bonanza/serie/416/jagten-paa-historien/29585/jagten-paa-historien-28-christian-iv
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/christian-4s-haandfaestning-17-august-1596/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kongeloven-1665/#topnote
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-  analysere udviklingen i den globale velstand, samhan-

del og magtfordeling 

- skelne mellem forskellige typer af forklaringer på sam-

fundsmæssige forandringer  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder ̶ 

- anvende historisk-kritiske tilgange til at indsamle, bear-

bejde og remediere forskelligartet historisk materiale og 

forholde sig kritisk og reflekterende til historiebrug 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Gruppearbejde 

Individuelle øvelser 

Fremlæggelser 

Test 

Klasseundervisning – oplæg fra underviser 

 

Titel 2 

 

Folkets stat 

Indhold Eleverne skal I dette forløb opnå kendskab til udviklingen i 

Danmark i perioden 1815-1915 med særlig fokus på Grundlo-

ven og de slesvigske krige. 

 

Litteratur: 

- Grundbogen er https://danmark.systime.dk/  

- Brylds Danmarkshistorie (1997) s. 134-184  

- Dokumentaren ”Historien om Danmark” (Enevælde og 

oplysningstid)  

https://danmark.systime.dk/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-af-1866/#note3
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-af-1866/#note3
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-  Lille film om Grundloven http://danmarkshisto-

rien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundlo-

ven/?no_ca-

che=1&cHash=07aa8a665ef614165b2e645ab5ba5215 

- Stormen på Dybbøl https://vimeo.com/88728643 

- 1866-forfatningen http://danmarkshistorien.dk/leksi-

kon-og-kilder/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-

af-1866/#note3 

- Dokumentaren ”Historien om Danmark” Grundloven, Fol-

ket og Magten 

- Præsentation af hjemmesiden fra Historiecentercenter 

Dybbøl Banke og romanen Tine 

- Lokalt udarbejdet materiale (Foredrag om perioden, De 

slesvigske krige samt Grundtvig 

Omfang 

 

November - februar 

Særlige fokuspunkter - demonstrere indsigt i udviklingen i Danmarks og ver-

dens historie inden for de seneste ca. 500 år, herunder 

væsentlige begivenheder og sammenhænge mellem 

den nationale, europæiske og globale udvikling 

-  analysere udviklingen i den globale velstand, samhan-

del og magtfordeling 

- skelne mellem forskellige typer af forklaringer på sam-

fundsmæssige forandringer  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder ̶ 

- anvende historisk-kritiske tilgange til at indsamle, bear-

bejde og remediere forskelligartet historisk materiale og 

forholde sig kritisk og reflekterende til historiebrug 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundloven/?no_cache=1&cHash=07aa8a665ef614165b2e645ab5ba5215
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundloven/?no_cache=1&cHash=07aa8a665ef614165b2e645ab5ba5215
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundloven/?no_cache=1&cHash=07aa8a665ef614165b2e645ab5ba5215
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundloven/?no_cache=1&cHash=07aa8a665ef614165b2e645ab5ba5215
https://vimeo.com/88728643
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-af-1866/#note3
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-af-1866/#note3
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-af-1866/#note3
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011710072000
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011710072000
http://1864.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=Il4I-FGj5FY
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Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Gruppearbejde 

Individuelle øvelser 

Ekskursion til Dybbøl og Danevirke 

Klasseundervisning – oplæg fra underviser 

 

Titel 3 
 

Racehygiejne i Danmark 

Indhold Forløbets omdrejningspunkt er den danske sterilisationslovgiv-

ning og indeholder herunder en diskussion omkring ”den gode 

vilje”. 

 

Litteratur 
 

– Karin Gahrn: Den forædlede dansker (Haase & Søn 1993) 
 

– War on the Weak: Eugenics in America: 

https://www.youtube.com/watch?v=IaH0Ws8RtSc 
– Scientific Racism The Eugenics of Social Darwinism: 

https://www.youtube.com/watch?v=3FmEjDaWqA4 
– Pigerne på Sprogø: http://www.tv2east.dk/artikler/pigerne-

paa-sprogoe 
– Faktalink om racehygiejne: https://skoda.emu.dk/skoda-

cgi/faktalink/titelliste/racehygiejne 
 

– K.K. Steincke: Den truende Degeneration 1934 (i Winge med 
fl.: Arv og Race, København: 93-105) 

– Sterilisationslovene 1929 og 1935 

 

Omfang 
 

Februar - april 

Særlige fokuspunkter - demonstrere indsigt i udviklingen i Danmarks og ver-

dens historie inden for de seneste ca. 500 år, herunder 

væsentlige begivenheder og sammenhænge mellem 

den nationale, europæiske og globale udvikling 

-  analysere udviklingen i den globale velstand, samhan-

del og magtfordeling 

https://www.youtube.com/watch?v=IaH0Ws8RtSc
https://www.youtube.com/watch?v=3FmEjDaWqA4
http://www.tv2east.dk/artikler/pigerne-paa-sprogoe
http://www.tv2east.dk/artikler/pigerne-paa-sprogoe
https://skoda.emu.dk/skoda-cgi/faktalink/titelliste/racehygiejne
https://skoda.emu.dk/skoda-cgi/faktalink/titelliste/racehygiejne
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- skelne mellem forskellige typer af forklaringer på sam-

fundsmæssige forandringer  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder ̶ 

anvende historisk-kritiske tilgange til at indsamle, bearbejde 
og remediere forskelligartet historisk materiale og forholde sig 
kritisk og reflekterende til historiebrug 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 
Klasseundervisning 

elevpræsentationer 

gruppearbejde 

individuelle øvelser 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


