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FORLØBSBESKRIVELSE  
 

Titel på forløb: DHO – Menneske, etik og rettigheder 

Uddannelsessted: Toha Undervisningstimer i klokketimer: 20 
Uddannelse: HHX Verdensmål:  8 og 16 

Fag: Historie og Dansk Forløbsnummer: 
(Toha_HHX_SO&His&Da_2.g_049) 

Niveau: 2.g Underviser: 

 

INDHOLDSBESKRIVELSE  
I forløbet blev eleverne bedt om at vælge en af de følgende opgaveformuleringer. Ud over dette 
skulle eleverne selv finde kilder til opgaven og selv sætte sig ind i emnet.  
 

1. Ludvig Holbergs "Den politiske kandestøber" 

Gør rede for oplysningstidens samfund og tanker.  
Foretag en analyse og fortolkning af dramastykket.  
Diskutér, hvad Holberg ønsker at sige om og til samfundet i samtiden. 

   
Teksten:http://holbergsskrifter.dk/holberg-

public/view?docId=skuespill%2FDen_Politiske_Kandstoeber%2FKandst_mod.page;toc.depth=1;brand=&ch
unk.id=start  
  
  

2. Guldkysten 
Gør rede for den danske slavehandel.  
Foretag en danskfaglig analyse af ”Guldkysten” (2015) og analysér filmens historiebrug. 
Vurdér, hvilket syn filmen giver på dansk slaverihistorie. 

Teksten: 

https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000002944/guldkysten 
 

3. Eugenik 
Gøre rede for den eugeniske tanke og for udbredelsen af den i mellemkrigstiden i Danmark. 
Foretag en analyse af ”Den truende degeneration” fra 1935 med inddragelse af diskursteori.  
Diskuter om vi i dag i Danmark fratager nogle samfundsgrupper fundamentale rettigheder.  
 
Teksten gives som fil.  

  
4. Socialisme i Danmark 

Redegør for socialismens udvikling i 1800-tallets DK.  
Foretag en retorisk analyse af Louis Pios tale ”Målet er Fuldt” fra 1872 og pjecen ”III 
Fabriksarbejderne” fra 1871.  
Diskutér om de tanker og forslag, Pio har i teksterne, også kan ses i politik i dag. 

 
Teksterne:  
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/louis-pio-maalet-er-fuldt-

1872/ 

http://holbergsskrifter.dk/holberg-public/view?docId=skuespill%2FDen_Politiske_Kandstoeber%2FKandst_mod.page;toc.depth=1;brand=&chunk.id=start
http://holbergsskrifter.dk/holberg-public/view?docId=skuespill%2FDen_Politiske_Kandstoeber%2FKandst_mod.page;toc.depth=1;brand=&chunk.id=start
http://holbergsskrifter.dk/holberg-public/view?docId=skuespill%2FDen_Politiske_Kandstoeber%2FKandst_mod.page;toc.depth=1;brand=&chunk.id=start
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000002944/guldkysten
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/louis-pio-maalet-er-fuldt-1872/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/louis-pio-maalet-er-fuldt-1872/
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https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/louis-pio-fabrikarbejderne-
1871/ 
 

 

FAGLIGE MÅL  

 
• formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra 

flere forskellige fag  

• perspektivere besvarelsen af en problemstilling i forhold til kulturelle, økonomiske og 

politiske temaer i samtiden  

• søge, udvælge og behandle relevant faglig information  

• formidle flerfaglige problemstillinger og resultater mundtligt og skriftligt  

• beherske mundtlige og skriftlige fremstillingsformer. 

• Menneske, etik og rettigheder  
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