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Historiensverden.dk

1. Velkommen i Historiens Verden
Her får du en kort præsentation af potalen 
Historiensverden.dk samt opbygningen og 
funktionerne på portalen.

2. kort om HistoriensVerden.dk
Gennem Historiensverden.dk gennemgås 
den komplekse verdenshistorie med Europa 
som udgangspunkt. 

På Historiensverden.dk gennemgås den his-
toriske udvikling fra oldtidens Mesopotamien 
og Ægypten til Grækenlands opblomstring 
og det antikke Romerrige, fra kristendom-
mens fødsel til pavedømmets dannelse og 
de store riger i Europa, islams fremvækst og 
Det byzantinske Rige frem til renæssancens 
fødsel og reformationen, der splittede Eu-
ropa. Endvidere gennemgås de store opda-
gelser, religionskrigene i Europa, enevælden, 
oplysningstiden, nationalstaternes tidsalder, 
industrialiseringen, verdenskrigene, den kol-
de krig og krigen imod terrorisme.

Historiensverden.dk giver et historisk over-
blik gennem:

tekster•	
leksikonartikler•	
biografier•	
kilder•	
lydforedrag•	

Portalen indeholder mange arbejdsværktøjer, 
som er anvendelige i den daglige undervisn-
ing samt opgaveskrivning på gymnasier, HF 
og VUC.

Historiensverden.dk er udviklet og forfattet 
af historikere med undervisnings- og for-
midlingserfaring bl.a. indenfor grundskole, 
gymnasie og universitet.

3. rundtur i HistoriensVerden.dk
Her følger en kort præsentation af portalen.

Historiensverden.dk indeholder nogle menu-
punkter, der ses i menulinjen:
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4. VerdensHistorien
Verdenshistorien er det første menupunkt.

Herunder	 finde	 du	 en	 kronologisk	 gennem-
gang af verdenshistorien - fra Oldtiden frem 
til Det 20. århundrede.

Her kan du vælge, den periode, du vil læse 
om. 

Teksterne under Verdenshistorien er bygget 
op i 2 dybdeniveauer og 3 læseniveauer.

Du kan derfor selv vælge, hvilket læseniveau, 
du vil læse. Aldersmæssigt er Let og Middel 
til elever i grundskolen. Det svære niveau er 
til elever i udskolen, gymnasier og det vok-
sne publikum.
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Efter	teksten	finder	du	anvendelige	repititions-
værktøjer: det kan være arbejdsspørgsmål, 
quizzer samt henvisning til tekstrelaterede 
lydforedrag.

Ved brug af dybdeniveauerne kan du selv 
kan vælge, hvor langt ned i historien du vil 
grave	indenfor	et	specifikt	emne:	Vil	du	læse	
om de historiske hovedtræk, eller vil du dy-
bere ned. Klik på overskriften, som er det 1. 
dybdeniveau, og undersiderne i det 2. dyb-
deniveau kommer frem. 

Teksterne i Verdenshistorien indeholder en 
fanebladsfunktion i højre side af teksten. Her 
er der links til tekstrelaterede leksikonar-
tikler,	biografier	og	kilder.

5. leksikon
Efter	 menupunktet	 Verdenshistorien	 finder	
du Leksikon.

Herunder	finder	du:

5.1 leksikonartikler
Databasen i Leksikonartikler er opdelt efter 
alfabetisk orden:
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5.2 biografier og ordforklaringer
Databasen	i	Biografier	og	Ordforklaringer	er	
opdelt efter alfabetisk orden ligesom Lek-
sikonartikler.

6. kilder
Kildedatabasen er opbygget kronologisk:

Når du klikker ind på en af menuvalgene, 
kommer der en oversigt frem, hvor alle kil-
derne i den valgte periode er angivet. Her 
kan du klikke i oversigten på den kilde, du vil 
læse eller benytte dig af punkterne i venstre 
kolonne	for	at	finde	kilden	frem:

Der	er	angivet	bibliografiske	data	samt	ind-
sat originalkilde, hvor det er muligt.

7. aulaen
Aulaen	 indeholder	 flere	 funktioner,	 såsom	
Kursusportalen:

De første menuer er materiale til det yngre 
publikum: 

7.1 rundt i Historien 
Tekstmateriale for 3. - 4. klassetrin. 

7. 2 ind i VerdensHistorien 
Tekstmateriale for 5. - 7. klassetrin. 

Derudover	findes	Historiekanon	og	Historie-
kanalen.

7.3 kursusportalen
Under	Kursusportalen	finder	du	lydforedrag.	
Der lægges løbende nye lydforedrag på 
Kursusportalen.

Når du klikker ind på en lektion, kommer der 
en lydafspiller frem.
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7.4 fjernunderVisning
Fjernundervisningsmodulet er et modul til 
fjernundervisningskursisterne.

Her	 finder	 du	 en	 præsentationsvideo	 på,	
hvordan fjernundervisningen foregår. 

I venstre side kan du se de kurser, vi 
tilbyder. 

8. Historisk tema
Under	Historisk	Tema	finder	du	en	genvej	til	
vores historiske temaer, som er opbygget 
tematisk, hvilket både kan være kronologisk 
og	 geografisk.	 Temaerne	 er	 bygget	 op	 på	
samme måde som Historiensverden.dk. Tek-
sterne	er	således	opdelt	 i	flere	 læseniveau-
er.

Hvert år lanceres et nyt tema. Det første 
lancerede tema er Romernes Verden. 

8.1 romernes Verden

Siderne er opbygget på samme måde som 
Historiensverden.dk.

Her	er	flere	læseniveauer,	fanebladsfunktion	
med	 links	 til	 tekstrelaterede	biografier,	 lek-
sikon og kilder.

Romernes Verden indeholder også en tidslin-
je, der kan ses i højre kolonne.
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9. generelle funktioner
9.1 søgefunktion
På Historiensverden.dk samt Romernes Ver-
den	 findes	 et	 søgefelt	 øverst	 til	 højre	 på				
siderne.

9.2 ordforklaringer
I	teksterne	findes	der	ordforklaringer.	Ordene	
er markeret med grå skrift, og ved at klikke 
på ordet, kommer ordforklaringen op.

9.3 spørg Historikerne
Har du et spørgsmål, skal du bruge en kilde,  
skal du lave et interview el.lign.

Så kontakt os via Spørg Historikerne. Du 
finder	mere	information	under	Aulaen	-	Spørg	
Historikerne.

noter
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