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Holdets hjemmeside med materialer og forløbsoversigt: ope.vufintern.dk 
 
 

 

 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Historisk metode - med særligt henblik på de britiske og danske koloniriger 

Titel 2 Velfærdsstaten ca. 1950-1980 

Titel 3  Romerriget på Cæsars tid  (og Historieopgaven) 

Titel 4 Den kolde krig - med særligt henblik på propaganda 

Titel 5 Vikingetiden - togter, erobringer, besættelse og bosættelse 

Titel 6 Israel > < Palæstina konflikten 

 
  

http://ope.vufintern.dk/
http://ope.vufintern.dk/Laseplaner/laseplan1-Koloni.htm
http://ope.vufintern.dk/Laseplaner/laseplan2-velfard.htm
http://ope.vufintern.dk/Laseplaner/laseplan3-rom.htm
http://ope.vufintern.dk/Laseplaner/laseplan4-koldkrig.htm
http://ope.vufintern.dk/Laseplaner/laseplan5-viking.htm
http://ope.vufintern.dk/Laseplaner/laseplan6-pal.htm
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 
 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 
 

Historisk metode - med særligt henblik på de britiske og 
danske koloniriger  

 

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

 
Metode: Introduktion til faget Historie  
Hvad er rammerne? Hvad er indholdet? Hvad er der af krav og mulig-

heder? Hvad er målet? 
  
Om begrebet Historisk metode: Begreber, teori og praksis 
Studiearbejdet: Timerne og Forberedelsen 
Arbejdsformer i og uden for timerne 
  
Holdets hjemmeside: http://ope.vufintern.dk 
  
Hvor er vi? Hvor bor VUF? 
Introduktion til kortlæsning og lokalhistorie: 

 Frederiksberg 1857 
 Svømmehalskvarteret 1795-1957 
 Hvor bor VUF? 

 

Supplerende stof: 

 Svømmehalskvarteret -grænsegader 
Nyelandsvej, Godthåbsvej, Falkoner Alle,  
Nordre Fasanvej 

 Svømmehalskvarteret - kronologi 
 
 
 
 
 
Den vesteuropæiske kolonialisme ca. 1700-1970 

 Afrikas fordeling mellem de europæiske lande iflg. Berlin-

konferencen 1884-85 
 Tidstavle - Imperialisme og industrialisme 
 Det britiske imperium 1492-1974  

 

Hvad er imperialisme? 
 Imperialisme (opslag fra Wikipedia) 
 Vestens selvforståelse: Tekster af Sir Charles Dilke, Joseph 

Chamberlain, Jarlen af Cromer 
o Øvelse i kildeanalyse 

 Gruppernes resultater 
 Historieportalen.gyldendal.dk: Opfattelser af imperialismen 

 

Imperialismekritik 
 Racisme (4 leksikalske opslag) 
 V.I. Lenin: Imperialismen som kapitalismens højeste stadium 
 Johann Hari: Skamløst forsvar for imperialisme 
 Diskussion: Imperialismen - udbytning eller civilisation? 

 
 Supplerende stof:  Birthe B. Pedersen: Det sorte kapitel  

 
 

http://ope.vufintern.dk/Laseplaner/laseplan1-Koloni.htm
http://ope.vufintern.dk/Laseplaner/laseplan1-Koloni.htm
http://ope.vufintern.dk/Metode/Arb/Udvalgte%20klip-Formaal-og-krav.pdf
http://ope.vufintern.dk/Metode/metode.htm
http://ope.vufintern.dk/Metode/Arb/Arbejde,%20krav%20og%20lyst%20.pdf
http://ope.vufintern.dk/
http://ope.vufintern.dk/Intro/frb%201857.JPG
http://ope.vufintern.dk/Intro/Sv.halskvt%201795-1957.pdf
http://ope.vufintern.dk/Intro/Hvor%20bor%20VUF.pdf
http://ope.vufintern.dk/Intro/Sv.halskvt-graensegader.pdf
http://ope.vufintern.dk/Intro/Sv.halskvarteret%20-%20kronologi.pdf
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Afrikas%20fordeling%20mellem%20de%20europaiske%20lande%20iflg.%20Berlinkonferencen.pdf
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Afrikas%20fordeling%20mellem%20de%20europaiske%20lande%20iflg.%20Berlinkonferencen.pdf
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Tidstavle%20-%20Imperialisme%20og%20industrialisme.pdf
http://ope.vufintern.dk/Koloni/britishempire/britishempire.htm
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Imperialisme%20%20Fra%20Wikipedia.pdf
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Vestens%20selvforstaaelse.pdf
http://ope.vufintern.dk/Metode/Kildeanalyse/Ovelse%20i%20kildeanalyse%2024.08.16.pdf
http://ope.vufintern.dk/Metode/Kildeanalyse/Grupperesultater-2408.2016.pdf
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Opfattelser%20af%20imperialismen.pdf
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Racisme.pdf
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Imperialismen%20som%20kapitalismens%20hojeste%20stadium.pdf
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Skamlost%20forsvar%20for%20imperialisme.pdf
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Imperialismen%20-%20udbytning%20eller%20civilisering.pdf
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Det%20sorte%20kapitel.pdf
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Dansk kolonialisme 

 Emil Eggert Scherrebeck: Har du også glemt, hvorfor det hed-

der kolonialvarer? 
 Dansk slavehandel side 4-8 
 Niels Peter Agger: Undskyld Grønland 

 

Slaveskibene:  Om dødeligheden på danske slaveskibe fra 1777-89 

 
 
METODE: Hvad kan man stole på? Hvem kan man stole på? 

 Kildeanalyse - side 1-2 
 Tyrkiet har (selvfølgelig) ikke tilladt sex med børn 

 
METODE: Tendens 

 Kildeanalyse - side 3-4 
 Congoselskabet 
 Roger Hudson: The Prince and the Pauper 
 Churchill’s Iron Curtain Speech 

o Video 
 Billedlæsning og fortolkning: Den korteste krig i verdenshistori-

en  
 

METODE: De taksonomiske niveauer 
 De taksonomiske niveauer 
 Blooms taksonomi 

  
 Kildeanalyse side 5: Kildeværdi 

o Øvelse i kildeanalyse:  
 Forordning om Neger-Handelen 16.03.1792 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

Forløb: 17/8-7/9.2016, - 7 uv.gange á 3 timer/6 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 
Kolonisation: Hvad betyder ordet? For kolonisatorer og for kolonisere-

de? 

Undersøge engelsk og dansk selvforståelse gennem kildeanalyse 

Følge udviklingen i synet på imperialismen 

Opnåelse af forståelse af kolonisationens kort- og langsigtede konse-

kvenser 

 

 

Arbejdet med faget: 

Begrebsafklaring: Historisk metode 

 Øvelser i kildeanalyse af tekster og billeder  

 Notetagning, orden og overskuelighed. 

 Internettet som ressource. 

 Arbejdsrutiner, opmærksomhed, interesse, lyst. 

 Diskussionsadfærd og -færdigheder. 

 

Præsentation af fag, materiale, hjemmeside og arbejde 

 Hvad er HISTORIE? 

 Hvad er historie på hf? 

 
 

http://ope.vufintern.dk/Koloni/Har%20du%20ogsaa%20glemt,%20hvorfor%20det%20hedder%20kolonialvarer.pdf
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Har%20du%20ogsaa%20glemt,%20hvorfor%20det%20hedder%20kolonialvarer.pdf
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Dansk%20slavehandel.pdf
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Undskyld%20Groenland.pdf
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Om%20dodeligheden%20paa%20danske%20slaveskibe%20fra%201777-89.pdf
http://ope.vufintern.dk/Metode/Kildeanalyse/Kildeanalyse.pdf
http://ope.vufintern.dk/Metode/Kildeanalyse/Kilder/Tyrkiet%20har%20-%20selvfolgelig%20-%20ikke%20tilladt%20sex%20med%20born.pdf
http://ope.vufintern.dk/Metode/Kildeanalyse/Kildeanalyse.pdf
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Congoselskabet.pdf
http://ope.vufintern.dk/Metode/Kildeanalyse/Kilder/The%20Prince%20and%20the%20Pauper.pdf
http://ope.vufintern.dk/Metode/Kildeanalyse/Kilder/klip%20fra%20Winston%20Churchills%20tale,%20Westminster%20College%20i%20Fulton.pdf
http://ope.vufintern.dk/Metode/Kildeanalyse/Kilder/Brief%20Iron%20Curtain%20Speech.mp4
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Den%20korteste%20krig%20i%20verdenshistorien.pdf
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Den%20korteste%20krig%20i%20verdenshistorien.pdf
http://ope.vufintern.dk/Metode/Pakke4/De%20taksonomiske%20niveauer.pdf
http://ope.vufintern.dk/Metode/Pakke4/Blooms%20taksonomi.pdf
http://ope.vufintern.dk/Metode/Kildeanalyse/Kildeanalyse.pdf
http://ope.vufintern.dk/Koloni/Forordning%20om%20Neger-Handelen%2016.03.1792.pdf
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Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-
mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Gruppeøvelser i kildekritik 

I grupper: Materialesøgning på nettet og vurdering af kildeværdi 

Lærerstyret klassediskussioner og stofgennemgang, oplæg af kursister 

og grupper 

Gruppedrøftelser med efterfølgende plenumdiskussioner   
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 2 
 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 
 

Velfærdsstaten ca. 1950-80 

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

 
Den historiske situation i Danmark og verden  

 Faktalink: Velfærdsstaten: side 1-5 

 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration: Det dan-

ske velfærdssamfund 

 Lov om ændring i lov om folkeforsikring 1956 
 
Den ideologiske splittelse i samfundet    

 Jakob Knudsen: Det offentlige fattigvæsen præmierer æresløs-

heden 
 Hans Scherfig: Klasse og uddannelse 
 Tabel: Antal offentligt ansatte 1960-72 
 Tabel: Produktion pr. indbygger 

 
Socialdemokratiets rolle og ansvar i velfærdsstatens opbygning    

 Niels Finn Christiansen og Klaus Petersen: Socialdemokratiet og 

den danske velfærdsstat 
 Tabel: Folketingsvalg siden 1945 
 Tabel: Danske regeringer siden 1945 

 
Kritik af velfærdsstaten - skat   

 Berlingske Tidende 1961: Skatterne snart fordoblet under 

Kampmann 
 Joachim B. Olsen - Jeg brækker mig over systemet   
 Oversigt over nogle skatteformer, historisk set 
 Michael Olsen og Thomas Flensburg: Mytedræber: Danskerne 

betaler ikke mest i skat 
 

Velfærdsstaten i dag 

 Henrik Fogh Rasmussen: Det er på tide at sige farvel til vel-

færdsstaten 
o m/markeringer 

 Claus Bryld: Lighed er forudsætningen for det enkelte menne-

skes frihed 
o m/markeringer 

 

Ekskursion til Arbejdermuseet og Københavns indre by 
 

Velfærdsstatens historie og fremtid - diskussion 

 Jens Otto Krag: Nytårstale 1967 
 Faktalink Velfærdsstaten: side 6-11 
 Kenneth Praefke: Der er 39.200 fattige i Danmark 
 N.F.S. Grundtvig: uddrag af digtet Danmarks Trøst, 1920:  

Langt høiere Bjerge så vide på Jord 
 

Supplerende stof: Kold krig og kiksekage. En arbejderfamilies hver-

dag fra 1945 til slutningen af 1950'erne. (60 sider, illustreret) 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

Forløb: 12/9-10/10.2016 = 8 uv.gange á 3 timer/6 lektioner 

http://ope.vufintern.dk/Laseplaner/laseplan2-velfard.htm
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Faktalinket_Velfaerdsstaten.pdf
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Det%20danske%20velfardssamfund.docx
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Det%20danske%20velfardssamfund.docx
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Lov%20om%20andring%20i%20lov%20om%20folkeforsikring%201956.docx
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Jakob%20Knudsen%20-%20Det%20offentlige%20fattigvasen%20pramierer%20areslosheden.docx
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Jakob%20Knudsen%20-%20Det%20offentlige%20fattigvasen%20pramierer%20areslosheden.docx
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Hans%20Scherfig.docx
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Antal%20offentligt%20ansatte%201960-72.docx
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Produktion%20pr.%20indbygger.docx
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Socialdemokratiet%20og%20den%20danske%20velfardsstat.pdf
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Socialdemokratiet%20og%20den%20danske%20velfardsstat.pdf
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Social-%20og%20Indenrigsministeriet%20-%20Folketingsvalg%20siden%201945.pdf
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Danske%20regeringer%20siden%201945.pdf
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Skatterne%20snart%20fordoblet.pdf
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Skatterne%20snart%20fordoblet.pdf
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Joachim%20B.%20Olsen%20-%20Jeg%20brakker%20mig%20over%20systemet.pdf
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Nogle%20skatteformer.pdf
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Mytedraber%20-%20Danskerne%20betaler%20ikke%20mest%20i%20skat.pdf
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Mytedraber%20-%20Danskerne%20betaler%20ikke%20mest%20i%20skat.pdf
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Det%20er%20paa%20tide%20at%20sige%20farvel%20til%20velfardsstaten.pdf
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Det%20er%20paa%20tide%20at%20sige%20farvel%20til%20velfardsstaten.pdf
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Det%20er%20paa%20tide%20at%20sige%20farvel%20til%20velfardsstaten.red.pdf
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Claus%20Bryld%20-%20Lighed%20er%20foruds%C3%A6tningen%20for%20det%20enkelte%20menneskes%20frihed.red.pdf
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Jens%20Otto%20Krags%20nytaarstale%201967.pdf
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Faktalinket_Velfaerdsstaten.pdf
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Der%20er%2039.200%20fattige%20i%20Danmark.pdf
http://ope.vufintern.dk/Velfard/Langt%20hojere%20bjerge%20saa%20vide%20paa%20jord.pdf
http://www.arbejdermuseet.dk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=914&Itemid=450
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Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Status for det danske samfund 1945, politisk og økonomisk 

Velfærdsstatens tilblivelse, den politiske diskussion - gennem samtidige 

kilder 

Arbejde med faktuelt materiale til forståelse af "Den offentlige sektor" 

Finansiering af velfærdsstatens udvikling 

Kritik af velfærdsstaten: Læsning af ideologiske og faktuelle kilder 

Diskussion af velfærdsstatens resultater og fremstid 

 

Øvelser i kildeanalyse 

 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-
mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 
Netbaseret gruppearbejde med digitale afleveringer 

Gruppeoplæg med PowerPoint-præsentationer 

Lærerfortællinger om "de gamle dage" 

Syn-for-sagn: Oplevelse af arbejdermuseets fremstilling af arbejderbe-

folkningens levevis i 1950'erne og 60'erne 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 3 
 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 
 

Romerriget på Cæsars tid  (og Historieopgaven) 

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

 
Grundbog: Erik Christiansen: Den romerske republiks sidste hundrede 

år. Gjellerup 1972 
  
For særligt interesserede: 
Susanne W. Rasmussen: Politikens bog om Romerne (Gyldendal og Gyldendals Bogklub 
2006) 
Peter Ørsted: Romerne. Dagligliv i det romerske imperium (Gyldendal 1989) 
Peter Ørsted: Romersk historieskrivning (Gyldendal 1978) 
Michael Ivanovitch Rostovtzeff: Roms historie ((1926) Jørgen Paludans forlag  Kbh. 1966) 

Allan A. Lund: I seng med romerne. Køn og sex i det antikke Rom (Museum Tusculanums 
Forlag 2006) 

 
Introduktion til perioden: Betegnelser, Personer, Samfund 

 Romerske betegnelser (3 s.) 

 Rom i republikkens tid (oversigt 2 s.) 

 SPQR  (her i PowerPoint-format - her i pdf. 7 s.) 
 Rom fra republik til kejserdømme (kronologi, 1 s.) 

 
Styreform - og fordelingen af magt 

Drachmann: Det Romerske Senat (2 s.) 
Grundbog: Optimater og popularer (spalte 29-34) + Sulla (sp. 35-44) 
Grundbog, kilder:   
Sallust: Jugurtha kap. 63 (sp. 120-123) + Sallust: Jugurtha kap. 84 

(sp.125)  
+ Cicero: Pro Roscio Amerino (sp. 137-138) 
Rom/Romerriget i tal (Ill.videnskab 2 s.) 
  
Magtkamp - Cæsar i offensiven 

Grundbog:  De tre store (spalte 45-60) 
Grundbog, kilder:Sallust: Epistula II, 6 og 13 (sp. 151-152) 

 
Vand, veje og buer 

Poul Nielsen: Roms vandforsyning (9 s.) [oversigtslæsning] 
Jørgen Marcussen: Romerske vejanlæg og triumfbuer (3 s.) 
Yumpu.com: Vand i Rom (2 s.) 
Billede: 5 akvædukter  (1 s.) 
Videnskab.dk: Kom med på opdagelse i Romerrigets lokumskultur (4 

s.) [oversigtslæsning] 
Marc og Kasper: Alle vandveje førte til Rom (PowerPoint-format  - PDF-

format) 
 
Cæsar  venner og fjender 

Grundbog: Cæsar (Spalte 61-72) 
Rom år 44-43 (minutiøs kronologi, 1 s.) 
Grundbog, kilder: Sueton: Divius Julius 40-44 (sp. 154-157) + Plu-

tarch: Brutus X (sp. 161-162) 
Lea Wind-Friis: Caesar døde tæt på et busstoppested (1 s.) 

  

 

http://ope.vufintern.dk/Laseplaner/laseplan3-rom.htm
http://ope.vufintern.dk/Rom/Romerske_betegnelser.doc
http://ope.vufintern.dk/Rom/Rom%20i%20republikkens%20tid.docx
http://ope.vufintern.dk/Rom/SPQR.ppt
http://ope.vufintern.dk/Rom/SPQR.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Rom%20fra%20republik%20til%20kejserdomme.docx
http://ope.vufintern.dk/Rom/Det%20Romerske%20Senat.docx
http://ope.vufintern.dk/Rom/Romerriget%20i%20tal.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Roms_vandforsyning.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/RomerskeVejanlag-og-triumfbuer.doc
http://ope.vufintern.dk/Rom/Vand%20i%20Rom.docx
http://ope.vufintern.dk/Rom/billeder/Akvaedukter.jpg
http://ope.vufintern.dk/Rom/Kom%20med%20paa%20opdagelse%20i%20Romerrigets%20lokumskultur.docx
http://ope.vufintern.dk/Rom/Alle%20vandveje%20forte%20til%20Rom.ppt
http://ope.vufintern.dk/Rom/Alle%20vandveje%20forte%20til%20Rom.ppt
http://ope.vufintern.dk/Rom/Alle%20vandveje%20forte%20til%20Rom.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Alle%20vandveje%20forte%20til%20Rom.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Rom44-43.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Caesar%20dode%20taet%20paa%20et%20busstoppested.docx
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Dagligliv i Rom 

 Therese Boisen Haas: 21 skæve fakta om Romerriget (4 s.) 
 Modeltegning af Circus Maximus 
 Indskrift i Rom fra år 148: Vognkøreren Caius Apuleius Diocles' 

karriere (1 s.) 
 Camilla Lund: Folkeforsamlingerne (2 s.) 

 

Colosseum 

 Cato Guhnfeldt: På Colosseums tribuner (Norsk, letforståelig 

tekst - Fuld af fornøjelige informationer - 4 s.)  
 Jung: COLOSSEUM (2 s.) 
 Jung: Colosseum - Præsentation (2 s.) 

 
De første kejsere 

 Romerske kejsere fra Augustus til Marcus Aurelius (1 s.) 
 Ole Thorup: De første kejsere og Pax Romana  (3 s.) 

  
 Lucius Annaeus Seneca - Villy Sørensen (6 s.) 
 Om Senecas skrift Om vrede  (2 s.) 
 Seneca og stoicismen (2 s.) 

  
 kort: Det romerske kejserrige ved Trajans død 
 Kejser Marcus Aurelius  (2 s.) 

OPLÆG: 

    Josephine: Nero (51 dias,  26 s. pdf) 
    Martin: Trajan (4 dias, 2 s. pdf)       
  
Slaver 

 Meyhoff og Mouritsen: Romernes slaver (systime ibog 2016) 
 Historienet.dk: Slavernes Rom 

 
Ekskurson på Glyptoteket 

 Glyptoteket - Romerriget 

 
Supplerende stof: 

 Romerriget-Leksikonopslag (DSDE, 22 s.) 
 DSDE: Romerriget - samfund, imperium, produktion, kultur (5 

s.) 
 Rejsenoter.dk: Realkommentarer-til-Rom (3 s.) 
 af Stacy Schiff: Kleopatra. Et liv. (Jyllandspostens Forlag 2011) 

(2 s.) 
 Helle Hellmann: Romersk spin ødelagde Kleopatras rygte (2 s.) 
 Jørgen Marcussen: Romerske guder og myter (6 s.) 
 Oversigt - Romerske guder (1 s.) 
 Romerske figurer og billeder  (8 s. billeder) 
 Historienet.dk: ROM BY NIGHT 
 Historieopgave: Romerske slaver 

 
Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

Forløb: 12/10-5/12.2016 = 11 uv.gange á 3 timer/6 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Begrebsafklaring: Styreformer - demokrati, diktatur 

Undersøgelse af magtbegrebet i Romerriget gennem analyse af samti-

digt kildemateriale 

Forståelse af magtdelingens vigtigste aktører - og opnåelse af overblik 

over forandringerne i forholdet mellem dem. 

http://ope.vufintern.dk/Rom/21%20skaeve%20fakta%20om%20Romerriget.docx
http://ope.vufintern.dk/Rom/Circus%20Maximus1.jpg
http://ope.vufintern.dk/Rom/En%20vognkorers%20karriere.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/En%20vognkorers%20karriere.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Folkeforsamlingerne.docx
http://ope.vufintern.dk/Rom/Paa%20Colosseums%20tribuner.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/COLOSSEUM.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/colosseum7.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Oversigt%20over%20de%20romerske%20kejsere.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/De%20forste%20kejsere%20og%20Pax%20Romana.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Lucius%20Annaeus%20Seneca%20-%20Villy%20Sorensen.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Om%20Senecas%20skrift%20Om%20vrede.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Seneca%20og%20stoicismen.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Det%20romerske%20kejserrige%20ved%20Trajans%20dod.JPG
http://ope.vufintern.dk/Rom/Kejser%20Marcus%20Aurelius.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/NERO%20NERO%20NEROOOOOM2.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Trajan.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Romernes%20slaver.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Slaver.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Glyptoteket-Romerriget.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Romerriget-Leksikon.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Romerriget%20-%20samfund,%20imperium,%20produktion,%20kultur.docx
http://ope.vufintern.dk/Rom/Realkommentarer-til-Rom.doc
http://ope.vufintern.dk/Rom/af%20Stacy%20Schiff.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Romersk%20spin%20oedelagde%20Kleopatras%20rygte.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Jorgen%20Marcussen%20-%20Romerske%20guder%20og%20myter.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Oversigt%20-%20Romerske%20guder.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/romerske_bill.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Rom%20by%20night.pdf
http://ope.vufintern.dk/Rom/Historieopgave_romerske_slaver.pdf
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Opnåelse af viden om: 

Infrastruktur: Veje, vand og buer 

Slaver og gladiatorer 

 

Anvendelse af det udvidede kildebegreb incl. arkitektur, malerier, 

skulpturer, bl.a. gennem ekskursion til Glyptotekets romerske samling. 

 

Diskussion om genrerne 'dokumentar' og 'drama-dokumentar'. 

 

 

Historieopgaven: 

Hvad er Historieopgaven? 

Hvordan finder man sit emne? 

Hvordan finder man materiale? 

Hvordan arbejder man bedst med opgaven? 

Hvilke formalia skal være opfyldt? 

 

Problemformulering 

Dokumentation 

 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-
mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Skriftlige og mundtlige oplæg, gruppediskussioner, gruppeopgaver 

 

Kildeanalyse individuelt og i grupper. 

 

Selvstændigt og i grupper: Arbejde på nettet - materialesøgning og -

kopiering  fra nettet. Dokumentation. 

 

Billedanalyse-øvelser: arkitektur, skulpturer 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 4 
 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 
 

Den kolde krig - med særligt henblik på propaganda 

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

 
INTRODUKTION TIL DEN KOLDE KRIG 

Status pr. 1945 * USA's politik overfor Vesteuropa * Sovjetunionens politik 

overfor Østeuropa * Konfliktpunkter * Propaganda-initiativer 
  
DEN KOLDE KRIG: https://www.youtube.com/watch?v=wpA1MGpdkb4  (9 min.) 
Efter 2. Verdenskrig ligger verden i ruiner.  
FN bliver grundlagt som en del af genopbygningen i oktober 1945. Det overordnede mål er at 
forhindre krig og nye folkemord gennem samarbejde og forståelse mellem verdens lande. FN's 
deklaration om menneskerettigheder beskytter mod ureguleret overvågning og andre kræn-
kelser af privatlivets fred. Filmen er en blanding af fiktion, "imaginære" iscenesættelser blan-
det med historiske billeder, malerier og autentiske lydspor. 

 Churchill’s Iron Curtain Speech 
     -  Video 

Billeder: 
 The red iceberg 
 Is this tomorrow? 
 Lad os skabe en generation, der er hengivne tilhængere af den 

kommunistiske sag 
 Hil den socialistiske union af  land og by 

 
Den kolde krig: Udbrud og forløb 

 FAKTALINK: Den kolde krig  
 Trumandoktrinen erklæres  
 Hagel og Rosdahl: Den kolde krig, Gyldendal 1975:  

o Det endelige brud III: Kuppet i Tjekkoslovakiet (s. 112-117) 
o Det endelige brud IV: Berlin-blokaden (s. 117-121) 

  
 Berlin Airlift 1948-49  

https://www.youtube.com/watch?v=jcQE6OC18Fk  

(Vælg undertekster. Kedelig men grundig. 6:14 min.) 
 Berlinblokaden 

https://www.youtube.com/watch?v=eITr-EDtNKA   

(Norske undertekster. 1:35 min) 
 Luftbroen koordineret 

https://www.youtube.com/watch?v=CqnmsQV8tYI  

(Kun øverste undertekstlinje synlig. 2:04 min. ) 
 Rosinbomber 

https://www.youtube.com/watch?v=AQqs6RLZ-Io   

(Kun øverste undertekstlinje synlig. 3:35 min.) 
 

Propagandafilm 
 Video (USA): He may be a communist (1950) 
 Video (USSR): The Target Is Your Brain (1984) 

 
USA knytter Vesteuropa til sig 

 Uddrag af udenrigsminister George Marshalls tale på Harvard Uni-

versity 
 Marshallplanen 
 NATO-medlemslande 

 

http://ope.vufintern.dk/Laseplaner/laseplan4-koldkrig.htm
https://www.youtube.com/watch?v=wpA1MGpdkb4
http://ope.vufintern.dk/Metode/Kildeanalyse/Kilder/klip%20fra%20Winston%20Churchills%20tale,%20Westminster%20College%20i%20Fulton.pdf
http://ope.vufintern.dk/Metode/Kildeanalyse/Kilder/Brief%20Iron%20Curtain%20Speech.mp4
http://ope.vufintern.dk/koldkrig/The%20red%20iceberg.jpg
http://ope.vufintern.dk/koldkrig/Is%20this%20tomorrow.jpg
http://ope.vufintern.dk/koldkrig/Let%E2%80%99s%20raise%20the%20generation%20utterly%20devoted%20to%20the%20cause%20of%20communism%21.jpg
http://ope.vufintern.dk/koldkrig/Let%E2%80%99s%20raise%20the%20generation%20utterly%20devoted%20to%20the%20cause%20of%20communism%21.jpg
http://ope.vufintern.dk/koldkrig/Hail-the-republic-of-social-soviet-union-for-country-and-urban-worker.jpg
http://ope.vufintern.dk/koldkrig/Faktalink%20-%20Den%20kolde%20krig.pdf
http://ope.vufintern.dk/koldkrig/Trumandoktrinen%20erklaeres.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jcQE6OC18Fk
https://www.youtube.com/watch?v=eITr-EDtNKA
https://www.youtube.com/watch?v=CqnmsQV8tYI
https://www.youtube.com/watch?v=AQqs6RLZ-Io
http://ope.vufintern.dk/koldkrig/He%20May%20Be%20a%20Communist.mp4
http://ope.vufintern.dk/koldkrig/klip%20fra-The%20Target%20Is%20Your%20Brain%201984%20Soviet%20Documentary.mp4
http://ope.vufintern.dk/koldkrig/Uddrag%20af%20udenrigsminister%20George%20Marshalls%20tale%20paa%20Harvard%20University.pdf
http://ope.vufintern.dk/koldkrig/Uddrag%20af%20udenrigsminister%20George%20Marshalls%20tale%20paa%20Harvard%20University.pdf
http://ope.vufintern.dk/koldkrig/Marshallplanen.pdf
http://ope.vufintern.dk/koldkrig/NATO%20%20Medlemslande.pdf
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INTERN SIKKERHED 

 McCarthyisme 
 Have you no sense of decency, sir 
 Kilder til Der Mauerspringer 
 Historie 13, 2009: Stasi-staten 
 Berlin-muren i vesttyske og østtyske skolebøger 

 
Opsamling 

 Spillefilm:  Stanley Kubrick: Dr. Strangelove or: How I Learned to 

Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 
 Hagel og Rosdahl: Den kolde krig: Indledning (s. 9-15 + s. 22-27) 
 Historisk tidslinje: Den kolde krig 
 WHAT SOCIALISM LOOKS LIKE: A 1980S SOVIET GROCERY STORE  

https://www.youtube.com/watch?v=oOBFMMbUFI8 (4 min.) 
 RUSSIAN ADS FROM THE 80'S: 

https://www.youtube.com/watch?v=zzlzx8D4hYw (4 min.) 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

Forløb: 4/1-1/2.2017 = 11 uv.gange á 3 timer/6 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Opnåelse af viden om og forståelse af sammenhængen mellem punkterne: 

2. verdenskrigs konsekvenser ◦ Atombomben  ◦ Supermagter: Sovjetunio-

nen <-> USA  ◦ Jerntæppet  ◦  Interessesfærer ◦ Dominerende og domine-

rede lande ◦ FN  ◦  Truman-doktrinen  ◦ Marshall-planen  ◦  NATO  ◦  Våben-

kapløb  ◦  Terrorbalance  ◦  Rumkapløb  ◦  Social og materiel udvikling  

 

Ny verdensorden. Bipolaritet, ideologiske skillelinjer, supermagtsbegrebet 

Propaganda indadtil og udadtil 

 

Netressourcer og kildekritik: Søgning, sortering, anvendelse  

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-
mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 
Lærerstyret klassediskussion og stofgennemgang 

Kursistoplæg til gennemgang udvalgte kilder, lærerforedrag, klasseunder-

visning, gruppe- og plenumdiskussioner. 

Kildekritiske diskussioner af av-materiale. 

Mundtlige og skriftlige fremlæggelser. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ope.vufintern.dk/koldkrig/McCarthyisme.pdf
http://ope.vufintern.dk/koldkrig/Have%20you%20no%20sense%20of%20decency,%20sir.pdf
http://ope.vufintern.dk/koldkrig/Mauerspringer.pdf
http://ope.vufintern.dk/koldkrig/Stasi%20-%20Historie13%202009.pdf
http://ope.vufintern.dk/koldkrig/Berlin-muren%20i%20vesttyske%20og%20osttyske%20skoleboger.pdf
http://ope.vufintern.dk/koldkrig/Historisk%20tidslinje%20-%20Den%20kolde%20krig%20-%20De%20forste%2015%20aar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oOBFMMbUFI8
https://www.youtube.com/watch?v=zzlzx8D4hYw
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 5 
 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 
 

Vikingetiden - togter, erobringer, besættelse og bosæt-
telse 

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

 
Grundbog: Carl Harding Sørensen: Vikinger og togter. Gyldendal 

1990 

 
Introduktion til Vikingetiden 

Oversigt over de store linjer i Danmarks historie fra Jernalderens 

slutning til Middelalderens begyndelse 
 De ældste tidsaldre og deres afgrænsning 
 Perioden VIKINGETIDEN  
 Danmarkshistoriske kort 850-1169 
 Tildeling af oplæg, se Vikingetidsoplæg  

 
Vikingetiden og "Vikingetiden" 

   •  Vikingerne i eftertiden: s. 6-12 
   •  Kilde nr. 3, s. 15: Erik Arup (1926) 
Ringborgene: 
   •  Broer, ringborge og dannevirke 
   •  Kort: Ringborgene i Danmark 2017 
Video: Vikingeborgen - En dokumentarfilm om Trelleborg (21:35) 
Video: 3D-animation af vikingetidens kongsgård ved Tissø (7:25) 
Video: Vikingeborgen Borgring ved Køge (5:11) 
 
Skibe og navigation  

 Kasper og Marc: Skibe og navigation 

     •    Harding Sørensen (1979) s. 28-39 
     •    Kilderne nr. 16, 17 og 18, s. 55-60  

 Korte videoer fra Nationalmuseet: Valkyrier, Bersærker, Vå-

ben, Vikingehærens organisation 
 Vikingetidsgloser 1: Mjød, Hird, Kongsgård, Fadebur, Bol og 

bryde, Fenrisulven og Tyr. 
Supplerende læsning til særligt interesserede: Sejladsviden 
 
Togterne 

   •  Vikingetogterne: s. 62-66 
   •  Plyndring: s. 76-78 
   •  Kilde nr. 27, s. 81: Lindisfarne 
   •  Kilde nr. 30, s. 82: Årbøgerne fra St. Bertin (Frankerriget) 
   •  Erobringstogter til England 991-1016 

   •  Vikingetidsgloser 2: Mønter, handel og skibsfart, Krønike, Adam  

       af Bremens krønike, Runer 

   •  Oplæg om runer (Naseem) + Kilde nr. 26, s. 78: Runesten 

 

Handel - Erobringer - Danelagen - Kolonisation 

Oplæg om erobringer (Sarah) 

   •  Kolonisation: s. 96-101 

   •  Angelsaksere og Normanner 

   •  Kilde nr. 39, s. 110: Danelagstraktaten 

   •  Danelagen 

   •  900-1100 - fra  POLITIKENS ÉTBINDS DANMARKSHISTORIE  
 

http://ope.vufintern.dk/Laseplaner/laseplan5-viking.htm
http://ope.vufintern.dk/Laseplaner/laseplan5-viking.htm
http://vufintern.dk/Viking/De%20aldste%20tidsaldre%20og%20deres%20afgransning.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Perioden%20Vikingetiden.pdf
http://ope.vufintern.dk/Kronologi-og-kort/Danmarkshistoriske%20kort%20850-1169.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Vikingetiden%20-%20oplaeg.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Broer,%20ringborge%20og%20dannevirke.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Ringborge.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ARVpLMhmPmU
https://www.youtube.com/watch?v=S4o0ZRgDFuc
https://www.youtube.com/watch?v=Bzk0wpqTBFk
http://vufintern.dk/Viking/Skibe%20og%20navigation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3jhYEsF3mS4
https://www.youtube.com/watch?v=te0_YZ8at-o
https://www.youtube.com/watch?v=HzsRiJjRvLY
https://www.youtube.com/watch?v=HzsRiJjRvLY
https://www.youtube.com/watch?v=OHKVxqetj98
http://vufintern.dk/Viking/Vikingtidsgloser.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Sejladsviden.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Erobringstogter%20til%20England%20991-1016.pdf
http://ope.vufintern.dk/Viking/Vikingetidsgloser2.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Praesentation%20af%20Runesten%20.pdf
http://vufintern.dk/Viking/vikinger%20erobring.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Angelsakserne%20og%20normannerne.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Danelagen.pdf
http://vufintern.dk/Viking/900-1100%20-%20Scocozza%20og%20Jensen.pdf
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   •  Vikingequiz med svar 

 
Svend Tveskæg og Knud den Store 

Oplæg om Knud (Josephine) 

   •  Kilde nr. 40, s. 112: The Peterborough Chronicle 

   •  Kilde nr. 41, s. 115: Knud den Stores proklamation 
  

   •  Harald Blåtands død 

   •  Svend og Æthelred 

   •  Danegæld 

   •  Den danske og norske kongerække ca. 900-1100 
 
Langsigtede konsekvenser: Danmark og England 

Oplæg om kronologi: Jung - Dias + Kronologisk oversigt 
  

     •    Kilde nr. 43, s. 121: Niels Lund (1980) 
 Tidslinje 789-1125 
 Tiden efter Knud den Store 
 Vikinger eksporterede ord til England 
 Engelsk er maybe dansk 
 Vikingetiden på 1 side 

 
Bolig, arbejde, mad, mode og fester 

 Hvordan så vikingerne egentlig ud? 
 Vild erotik, stærke kvinder og masser af magi 

     •    Ibrahim Ibn Ya ’qub og Ahmad ibn Fadlans beretninger 
 
Ekskursion til Nationalmuseet 

 
Asatro og kristendommens indførelse 

    •  Babell Mohammed: Nordisk mytologi 
    •  Else Roesdahl: Vikingetiden - kristendommens udbredelse 
    •  Nationalmuseet: Kristendommen kom til Danmark 

 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

Forløb: 20/2-27/3.2017 = 10 uv.gange á 3 timer/6 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Opnåelse af viden om og forståelse af vikingesamfundets styreformer 

og sociale liv 

Opnåelse af viden om forudsætninger for, samt forløb og følger af 

vikingernes togter til England 

Kildeproblemet: Arbejde med gamle skriftlige kilder og fund 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-
grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Skriftlige og mundtlige oplæg, gruppediskussioner, gruppeopgaver. 

Selvstændigt og i grupper: Arbejde på nettet - materialesøgning og  

-kopiering fra nettet.  

Fremstilling af tematiske netmaterialer. 

Dokumentation. 

 

http://vufintern.dk/Viking/Vikingequiz-m.svar.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Knud%20den%20Store-Josephine.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Harald%20Blaatands%20doed.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Svend%20og%20Aethelred.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Danegeld.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Den%20danske%20og%20norske%20kongeraekke%20ca%20900-1100.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Overblik%20over%20vikingetiden-%20kronologi-Jung.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Vikingetiden-Jung.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Vikingetiden-tidslinje.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Tiden%20efter%20Knud%20den%20Store.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Vikinger%20eksporterede%20ord%20til%20England.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Engelsk%20er%20maybe%20dansk.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Vikingetiden%20paa%201%20side.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Hvordan%20saa%20vikingerne%20egentlig%20ud.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Vild%20erotik,%20staerke%20kvinder%20og%20masser%20af%20magi.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Ibrahim%20Ibn%20Ya%20%E2%80%99qub%20og%20Ahmad%20ibn%20Fadlan.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Asatro.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Else%20Roesdahl%20Vikingetiden%20-%20kristendommens%20udbredelse.pdf
http://vufintern.dk/Viking/Kristendommen%20kom%20til%20Danmark.pdf
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 6 
 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 
 

Israel><Palæstina-konflikten 
 

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

 

Indledning til området:  

Kort oversigtsmæssigt foredrag: Den historiske udvikling i Mellem-

østen i det 20. årh. 

Hvad kan vi forvente af kildematerialet?  

Hvad skal vi især arbejde med?  

Hvordan skal vi arbejde med det? 

Diskussion:  

Hvad stiller vi op med vores forudfattede meninger? 

 

Kilder: 

Jewish Settlements 1881-1914 

Der Spiegel: Kort over Mellemøsten før og efter 1. verdenskrig 

JP Illustreret kronologi - Historien om den arabisk-israelske konflikt 

Wikipedia: fra Balfour til Ha'avara-aftalen 

Video: Videokilder til Israel-Palæstina-konflikten   

The Israel-Palestine conflict: a brief, simple history (10:19) 

Krasnik vs. Michael Irving Jensen: Israel og Palæstina konflikten 

(13:24) 

 

Optakt til konflikt 

Faktalink: Israel-Palæstina-konflikten - side 1-4 

Rahbek og Baek Simonsen: England lover selvstændig arabisk stat 

1915 

Johan Bender: Hussein - McMahon-aftalerne 1915-16 

Steffen Jensen: Konfliktens rødder 

Balfour-erklæringen 1917 

 

Staten Israel oprettes 1948 

Faktalink: Israel-Palæstina-konflikten - side 1-4 

Rahbek og Baek Simonsen: England lover selvstændig arabisk stat 

1915 

Johan Bender: Hussein - McMahon-aftalerne 1915-16 

Steffen Jensen: Konfliktens rødder 

Balfour-erklæringen 1917 

 

6-dages krigen 1967 - og derefter 

Historie.dk: Israels største sejr 

FNs Sikkerhedsråds Resolution nr. 242 

FN: Israelske bosættelser 1967-96 

Pelle Goldin - Det Moderne Israels Historie  - nr. 9-12 

Video: BBC - 6 days war shaped the Middle East 

 

Fredsforsøg - Oslos og Camp David 

Udenrigsministeriets TEMA: Fredsprocessen i Mellemøsten s. 1-5 

Israel-online.dk: Fred med araberne 

Daniel Hedelund: Der bliver ikke fred i Israel-Palæstina 

Aftenposten.no: Noam Chomsky om Midtøsten 

Fakta - Fredsaftalerne 

 

 

 

http://ope.vufintern.dk/Laseplaner/laseplan6-pal.htm
http://ope.vufintern.dk/ispal/Jewish%20Settlements%201881-1914.pdf
http://ope.vufintern.dk/ispal/MiddleEast-before-and-after-ww1.png
http://ope.vufintern.dk/ispal/JP%20Illustreret%20kronologi-%20Historien%20om%20den%20arabisk-israelske%20konflikt.pdf
http://ope.vufintern.dk/ispal/fra%20Balfour%20til%20Ha%27avara-aftalen.pdf
http://ope.vufintern.dk/ispal/Is-Pal-videoer.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iRYZjOuUnlU
https://www.youtube.com/watch?v=JyKzNLMP2VE
http://ope.vufintern.dk/ispal/Faktalink%20-%20Israel-Palaestina-konflikten.pdf
http://ope.vufintern.dk/ispal/Rahbek%20og%20Baek%20Simonsen%20-%20England%20lover%20selvstaendig%20arabisk%20stat%201915.pdf
http://ope.vufintern.dk/ispal/Rahbek%20og%20Baek%20Simonsen%20-%20England%20lover%20selvstaendig%20arabisk%20stat%201915.pdf
http://ope.vufintern.dk/ispal/hussein_mcmahon-aftalerne%201915-16.pdf
http://ope.vufintern.dk/ispal/Steffen%20Jensen%20-%20Konfliktns%20rodder.pdf
http://ope.vufintern.dk/ispal/Balfour-erklaeringen%201917.pdf
http://ope.vufintern.dk/ispal/Faktalink%20-%20Israel-Palaestina-konflikten.pdf
http://ope.vufintern.dk/ispal/Rahbek%20og%20Baek%20Simonsen%20-%20England%20lover%20selvstaendig%20arabisk%20stat%201915.pdf
http://ope.vufintern.dk/ispal/Rahbek%20og%20Baek%20Simonsen%20-%20England%20lover%20selvstaendig%20arabisk%20stat%201915.pdf
http://ope.vufintern.dk/ispal/hussein_mcmahon-aftalerne%201915-16.pdf
http://ope.vufintern.dk/ispal/Steffen%20Jensen%20-%20Konfliktns%20rodder.pdf
http://ope.vufintern.dk/ispal/Balfour-erklaeringen%201917.pdf
http://ope.vufintern.dk/ispal/Israels%20storste%20sejr.pdf
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Palæstinensiske grupperinger - Israelske grupperinger 

Faktalink: Israel-Palæstina-konflikten - side 16-20 

DR: De palæstinensiske grupper og deres militante grene 

Wikipedia: Israel-lobbyen 

Svend Løbner: Ekstremisme - Mellemøstens fælles fjende 

 

Status: Konflikten i dag 

Avisen.dk: Fjender vil forlænge våbenhvile i Gaza 

John Pilger: At holde en hel nation indespærret 

FN-forbundet: Israelsk kontrol og palæstinensisk modstand 

Leder i JyllandsPosten: Obama svigter Israel 

 

 

 
Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

Forløb: 29/3-1/5.2017 = 7 uv.gange á 3 timer/6 lektioner 

Særlige fokuspunk-
ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Opnåelse af forståelse for betydningen af faktuelle informationer 

Hvordan foretager man en fordomsfri undersøgelse af en konflikt? 

 

Diskussion af religiøse faktorers betydning i konflikten. 

 

Øvelser i særligt kritiske analyser af tendens i såvel partsindlæg som 

'neutrale' kilder 

 

Opnå viden om baggrunden og forløbet af konflikten 

Opnåelse af overblik over rækkevidden af de konsekvenser konflikten 

har. 

 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-
grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 
Klasseundervisning, gruppe- og enkeltpersonsoplæg.  

 

Diskussionøvelser i grupper og plenum. 

 

Fortsatte kildekritiske øvelser og mindre gruppe-projekter til mundtli-

ge og skriftlige fremlæggelser. 
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