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Udforsk…: Kernestofområder og andre temaer 

I arbejdet med Aargang 0 vil eleverne blive præsenteret for kilder, spørgsmål mm. der bringer forskellige 

faglige mål, kernestofområder, didaktiske principper og arbejdsformer i spil.   

De perspektiverende spørgsmål knytter ofte, men ikke altid, an til et kernestofområde. Nedenfor findes en 

oversigt over kernestofområde og temaer, der lægges vægt på i arbejdet med det enkelte barn.  

Den tematiske vægt hos børnene afhænger af de vilkår, der har været bestemmende for barnet. 

 

Elna 
Elna vokser op i Odense under tidens strenge seksuelle normer. Nedenfor følger en oversigt over de 

Udforsk… spørgsmål, der er en del af Elnas historie, samt hvilke kernestofområder og andre temaer, de 

berører. 

Elnas fødsel 

Forskellige levevilkår fra Elnas samtid til i dag. 

 Udviklingen i levevilkår, nationalt og globalt 

Barndomshjemmet 

Odenses industri og udseende. 

 Økonomisk udvikling og dennes betydning for 

national og global velstand 

Morens profession 

Prostitution som profession og menneskeret. 

 Udviklingen af demokrati, menneskerettigheder og 

ligestilling i nationalt og globalt perspektiv 

 Seksualmoral og prostitution 

Faren indlægges 

Psykiatrien og behandlingen af de sindssyge. 

 Psykiatri 

Til København og tilbage igen 

Elnas muligheder som tjenestepige. 

 Udviklingen af demokrati, menneskerettigheder og 

ligestilling i nationalt og globalt perspektiv 

Elna 

Udforsk…  

Kernestofområder: 

 Udviklingen i levevilkår, nationalt og 

globalt 

 Økonomisk udvikling og dennes 

betydning for national og global 

velstand 

 Udviklingen af demokrati, 

menneskerettigheder og ligestilling i 

nationalt og globalt perspektiv 

 Historiefaglige teorier og metoder 

 

 

Andre temaer:  

 Seksualmoral og prostitution 

 Psykiatri 

 Historiefaglige teorier og metoder 
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 Thi kendes for ret... 

Tæt på kilden ”dombøger” og dom efter 1919. 

 Historiefaglige teorier og metoder 

Endnu langt til velfærdsstaten 

Hjælp til selvhjælp og velfærdsstaten. 

 Udviklingen af demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv  

 

Volmer 
Volmer vokser op i en arbejderfamilie i København. Nedenfor følger en oversigt over de Udforsk… 

spørgsmål, der er en del af Volmers historie, samt hvilke kernestofområder og andre temaer, de berører. 

Volmers fødsel 

Arbejdskamp og storlockouten i 1899. 

 Væsentlige nationale, regionale og globale konflikter og 

samarbejdsrelationer 

Hjemmet 

Hjælp til selvhjælp og velfærdsstaten. 

 Udviklingen i levevilkår, nationalt og globalt 

 Udviklingen af demokrati, menneskerettigheder og 

ligestilling i nationalt og globalt perspektiv  

Barndommen 

Social lighed og ulighed.  

 Demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i 

nationalt og globalt perspektiv 

 Politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 

20. århundrede 

 

Optøjer i København 

Danmark og Første Verdenskrig og kontrafaktiske 

historiespekulationer. 

 Hovedlinjer i Danmarks og verdens historie 

Volmer og syndikalisterne 

Samfundshjælpen og arbejdskampe. 

 Væsentlige nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer 

Et nyt og spændende arbejde 

Dansk films internationale betydning 1920. 

 Kultur i nationale og globale sammenhænge 

 

 

Volmer 

Udforsk…  

Kernestofområder: 

 Væsentlige nationale, regionale og 

globale konflikter og 

samarbejdsrelationer 

 Udviklingen i levevilkår, nationalt og 

globalt 

 Udviklingen af demokrati, 

menneskerettigheder og ligestilling i 

nationalt og globalt perspektiv 

 Hovedlinjer i Danmarks og verdens 

historie 

 Kultur i nationale og globale 

sammenhænge 
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Astrid 
Astrid er født uden for ægteskab, og bliver som seks-årig fjernet fra hjemmet. Nedenfor følger en oversigt 

over de Udforsk… spørgsmål, der er en del af Astrids historie, samt hvilke kernestofområder og andre 

temaer, de berører. 

Fødsel 12. august 1900 

Industrialiseringen og udviklingen af Helsingør omkring år 

1900. 

 Udviklingen i levevilkår, nationalt og globalt 

 Økonomisk udvikling og dennes betydning for national 

og global velstand 

Hvem er Astrids far 

Vurdering af Astrids’ forældres forhold i samtiden og nutiden. 

 Seksualmoral 

Familien 1. februar 1906 

Vurdering af erhvervsstrukturen i den del af byen, Astrid 

voksede op i. 

 Økonomisk udvikling og dennes betydning for national 

og global velstand 

En anholdelse i august 1906 

Troværdigheden i vidners udsagn i forbindelse med Astrids 

fjernelse fra hjemmet. 

 Historiefaglige teorier og metoder 

Hvad skal der ske med Astrid? 

Astrids’ opvækst hos moderen og stedfaren. 

 Udviklingen af demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv 

I Lillerød. En rigtig familie? 

Plejebørns alder, og hvilke familier havde plejebørn. 

 Plejebørn 

Hos rektor Iversen 

De forskellige tilsynsførendes syn på Astrid og hendes Astrids muligheder som tjenestepige. 

 Udviklingen af demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv 

Tilbage i Lillerød 

Opgavefordelingen mellem Overværgerådet og Plejehjemsforeningen og antallet af børn, der kom i 

Overværgerådets søgelys i 1906. 

 Plejebørn 

Astrids karakter(er) 

Vurdering af troværdighed 

 Historiefaglige teorier og metoder 

Astrid 

Udforsk…  

Kernestofområder: 

 Udviklingen i levevilkår, nationalt og 

globalt 

 Økonomisk udvikling og dennes 

betydning for national og global 

velstand 

 Udviklingen af demokrati, 

menneskerettigheder og ligestilling i 

nationalt og globalt perspektiv 

 

 

Andre temaer:  

 Historiefaglige teorier og metoder 

 Seksualmoral 

 Plejebørn 

 Familieforhold 
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Andreas 
Andreas er født i Nordslesvig, der på det tidspunkt hørte til Det Tyske Rige. Nedenfor følger en oversigt 

over de Udforsk… spørgsmål, der er en del af Andreas’ historie, samt hvilke kernestofområder og andre 

temaer, de berører. 

Preussisk undersåt 

Mindretalspolitik. 

 Udviklingen af demokrati, menneskerettigheder og 

ligestilling i nationalt og globalt perspektiv 

Sønderjylland i krig 

Øjenvidneberetninger fra Første verdenskrig. 

 Væsentlige nationale, regionale og globale konflikter og 

samarbejdsrelationer 

Tabene i Broager 

Danmark og Første Verdenskrig og kontrafaktiske 

historiespekulationer. 

 Hovedlinjer i Danmarks og verdens historie 

Dansk igen 

Selvbestemmelsesprincippet og den dansk-tyske grænse. 

 Stats- og nationsdannelser 

 Selvbestemmelsesret 

Mærket af krigen 

Andreas’ ansøgning om erstatning. Vurdering af troværdighed og ansøgningens vej fra Andreas’ hånd til 

Den Sønderjydske Fond.  

 Historiefaglige teorier og metoder 

 

Karen 
Karen er datter af Rektor Olsen fra Viborg katedralskole. Nedenfor følger en oversigt over de Udforsk… 

spørgsmål, der er en del af Karens historie, samt hvilke kernestofområder og andre temaer, de berører. 

Hjemmet 1901 

Industrialiseringen og udviklingen af Viborg omkring år 1900. 

 Udviklingen i levevilkår, nationalt og globalt 

 Økonomisk udvikling og dennes betydning for national og global velstand 

Hjemmets økonomi i Karens barndom 

Magtens fordeling i hjemmet perspektiveret til magt i samfundet. 

 Kultur i nationale og globale sammenhænge 

 

Andreas 

Udforsk…  

Kernestofområder: 

 Udviklingen af demokrati, 

menneskerettigheder og ligestilling i 

nationalt og globalt perspektiv 

 Væsentlige nationale, regionale og 

globale konflikter og 

samarbejdsrelationer 

 Hovedlinjer i Danmarks og verdens 

historie 

 

Andre temaer:  

 Stats- og nationsdannelser  

 Selvbestemmelsesret 

 Historiefaglige teorier og metoder 
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Katedralskolen: Hjem og skole 

Boligforhold perspektiveret til elevernes egne levevilkår. 

 Boligforhold 

Rektor Olsen, Karens far 

Kildekritiske overvejelser af Schjøtts artikel. 

 Historiefaglige teorier og metoder  

Dagligdag på skolen 

Læringskulturer gennem tiderne perspektiveret til elevens 

egne erfaringer. 

 Læringskulturer 

Studentereksamen 1918 

Forældrenes betydning for deres børns uddannelse 

perspektiveret til elevens egen tid. 

 Social arv 

Karen flytter hjemmefra og uddanner sig 

Overvejelser om bibliotekernes betydning i samfundet. 

 Kultur i nationale og globale sammenhænge 

 

 

Mette Marie 
Mette Marie er datter af en husmand fra Brovst. Hun vokser op og stifter sin egen familie. Nedenfor følger 

en oversigt over de Udforsk… spørgsmål, der er en del af Mette Maries historie, samt hvilke 

kernestofområder og andre temaer, de berører. 

Hjemmet 

Beskrivelse af Mette Maries hjem og familie.  

 Udviklingen i levevilkår, nationalt og globalt 

Skolestart 

Vaccinationer i Mette Maries samtid og i dag. 

 Sundhed og sygdom 

En sund og rask pige 

Skoledagbogen som historisk kilde. 

 Historiefaglige teorier og metoder 

 

Mette Marie får stemmeret 

Stemmeret i Danmark og hvornår man må stemme. 

 Udviklingen af demokrati, menneskerettigheder og 

ligestilling i nationalt og globalt perspektiv 

 

Mette Marie 

Udforsk…  

Kernestofområder: 

 Udviklingen i levevilkår, nationalt og 

globalt 

 Udviklingen af demokrati, 

menneskerettigheder og ligestilling i 

nationalt og globalt perspektiv 

 

 

Andre temaer:  

 Sundhed og sygdom 

 Historiefaglige teorier og metoder 

Kernestofområder: 

 Udviklingen i levevilkår, nationalt og 

globalt 

 Økonomisk udvikling og dennes 

betydning for national og global 

velstand 

 Kultur i nationale og globale 

sammenhænge 

 

 

Andre temaer:  

 Boligforhold 

 Læringskulturer 

 Social arv 

 Historiefaglige teorier og metoder 

Udforsk…  

Karen 
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Peter 
Peter er født ind i en velstillet familie i København og har stor interesse for elektronik. Nedenfor følger en 

oversigt over de Udforsk… spørgsmål, der er en del af Peters historie, samt hvilke kernestofområder og 

andre temaer, de berører. 

Familien 

Sociale forskelle i Danmark. 

 Udviklingen af demokrati, menneskerettigheder og 

ligestilling i nationalt og globalt perspektiv 

 Udviklingen i levevilkår, nationalt og globalt 

Hjem igen til mellem- og realskole 

Vurdering af hvilke historiske undersøgelser man kunne 

foretage ud fra rektors optegnelsesbøger for Østersøgades 

Gymnasium for perioden 1910-1918. 

 Historiefaglige teorier og metoder 

Markedsføring og konkurrence  

B&O-designet sammenlignet med kulturradikale strømninger i 

mellemkrigstiden. 

 Kultur i nationalt og globalt perspektiv 

Virksomheden 

Vurdering af Septemberforligets betydning for henholdsvis 

arbejdere og arbejdsgivere. 

 Udvikling af demokrati, menneskerettigheder og 

ligestilling i nationalt og globalt perspektiv 

 Væsentlige nationale, regionale og globale konflikter og 

samarbejdsrelationer 

Peter og Svends indsats 

Industrialiseringens 3. bølge. 

 Økonomisk udvikling og dennes betydning for national og global velstand 

 

Peter 

Udforsk…  

Kernestofområder: 

 Udviklingen i levevilkår, nationalt og 

globalt 

 Udviklingen af demokrati, 

menneskerettigheder og ligestilling i 

nationalt og globalt perspektiv 

 Kultur i nationalt og globalt 

perspektiv 

 Væsentlige nationale, regionale og 

globale konflikter og 

samarbejdsrelationer 

 Økonomisk udvikling og dennes 

betydning for national og global 

velstand 

 

 

Andre temaer:  

 Historiefaglige teorier og metoder 


