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FORLØBSBESKRIVELSE  
 

Titel på forløb: Første Verdenskrig 
Uddannelsessted: Det Blå Gymnasium Tønder Undervisningstimer i klokketimer: 20 
Uddannelse: HHX Verdensmål: 16 
Fag: Historie B + studietur Forløbsnummer: TOHA_HHX_Hi_3g_116 
Niveau: 3.G 2022 Underviser: KB, CN, BB og PM 

 
INDHOLDSBESKRIVELSE 
 
Eleverne har i dette forløb arbejdet med første verdenskrig, ud fra følgende nedslag: 
 

• Hvorfor brød krigen ud? 
• Hvilke lande var i alliance med hinanden? 
• Hvordan blev krigen udkæmpet? 
• Hvordan var livet som sønderjysk soldat? 
• Hvad var krigens konsekvenser? 
• Hvad var Danmarks rolle i krigen? 
• Hvordan bliver krigen brugt i film og computerspil (Historiebrug) 

 
De har besøgt: 
 

• Tønder Kirkegård 
• Zeppelin 
• Museet Tønder 
• Verdun, Frankrig 
• Somme, Frankrig 
• Reims, Frankrig 

 
Vi har set: 

• "1917" Sam Mendes, 2019 
 
Vi har spillet: 

• Battlefield 1, EA, Games, 2016 
 
Litteratur: 

• Verden efter 1914 i dansk perspektiv, Carl-Johan Bryld, systime, kapitel 2. 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1-verdenskrig-og-danmark-
1914-1918/ 

• https://www.dr.dk/drtv/se/graenseland_-i-krig-for-tyskland_184761 afsnit 2S 
• https://denstorekrig1914-1918.dk/  

 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1-verdenskrig-og-danmark-1914-1918/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1-verdenskrig-og-danmark-1914-1918/
https://www.dr.dk/drtv/se/graenseland_-i-krig-for-tyskland_184761%20afsnit%202
https://denstorekrig1914-1918.dk/
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Som afslutning på et forløb om første verdenskrig, tog alle 3.G’erne på studietur til Frankrig. 
Nærmere bestemt Somme, Verdun og Reims. 
 

INDHOLD 
 
Mandag: 
 
Bus til Albert, Somme. 
 
Tirsdag: 
 
Kl. 08.30: Vi mødes foran hostel, hvorefter vi sætter os ind i bussen og kører til Thiepval memorial, 
som vi oplever på egen hånd (15 minutter i bus). 
Kl. 09.30: Vi sætter os ind i bussen igen og kører videre. 
Kl. 10.00: Vi besøger Thiepval museum. 
Kl. 12.00: Frokost på egen hånd. 
Kl. 12.30: Vi mødes igen og sætter os ind i bussen.  
Kl. 13.00: Vi besøger Krigsmuseet i Albert.  
Kl. 15.00: Afgang i bus mod Verdun (ca. 3 timer). 
Kl. 18.00: Ankommer vi til vores hostel i Verdun. Fri leg. 
 
Onsdag: 
 
kl. 09.30: Vi mødes foran hostel, hvor vi sætter os ind i bussen og kører (15 minutter). 
kl. 9.50: Gruppe 1 besøger Mémorial de Verdun. Gruppe 2 rundtur i byen på egen hånd. 
kl. 10.50: Gruppe 2 besøger Mémorial deVerdun. Gruppe 1 rundtur i byen på egen hånd. 
kl. 12.00: Frokost på egen hånd. 
kl. 13.00: Vi besøger Douaumont Ossuary, som vi går hen til (vi går fra Mémorial de Verdun, ca. 
2km). 
kl. 14.00: Vi sætter os ind i bussen og kører 30minutter. 
kl. 14.30: Vi besøger Butte des Vauquois. 
kl. 16.30: Vi kører hjem til hostel. 30 minutter bustur.  
kl. 17.00: Hjemme på hostel igen. Fri leg 
 
Torsdag: 
 
kl. 08.00: Vi sætter os ind i bussen, som holder foranhostel, og kører til Reims (1 time og 20 
minutter) 
kl. 09.30: Vi besøger Notre-Dame de Reims. Dereftergår vi over til Mumm (1,5 km) 
kl. 11.00: Gruppe 1 besøger G. H. MummChampagnerundvisning og smagsprøver. 
kl. 11.15: gruppe 2 besøger G. H. MummChampagnerundvisning og smagsprøver. 
kl. 13.00: Fri leg i Reims. 
kl. 20.00: Vi kører hjem til Verdun.  
kl. 21.30: Ankomst til Hostel.  
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Fredag:  
 
kl. 09.00: Vi mødes foran bussen. Alle har checketud. Vi kører hjem. 
kl. 00.00: Ankomst til skolen. 
 
 

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 samt forholde sig 
reflekterende til demokratisering og menneskerettigheder i nationalt og globalt perspektiv 

• analysere konflikters opståen og håndteringen af disse samt udviklingen i internationalt 
samarbejde 

• analysere udviklingen i den globale velstand, samhandel og magtfordeling 
• skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og 

reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende 
• 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 
• formulere og formidle historiefaglige problemstillinger 

 
 
 
 

ANDET 
[Herunder kan du evt. notere opgaver eller andet fra forløbet, som du vil videregive.] 
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