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Slaget ved Dybbøl 

DR2, 2005, 30 min. 

 

Fælles Mål 

Stormen på Dybbøl 1864 optræder som kanonpunkt dvs. et must i historielæseplanen. Da kanonpunkterne 
er opstillet kronologisk forventer ministeriet at punktet gennemgås i 7. eller 8. klasse. 

Ser man på forholdet til relevante trinmål er der nok ingen tvivl om, at begivenheden har sat sine 
spor i en periodes udvikling, at den er et godt eksempel til at belyse forholdet mellem kontinuitet 
og brud samt lægger op til at formulere historiske problemstillinger og præsentere løsningsforslag 
hertil. 

 

Ideer til undervisningen 

Man kan så spørge sig selv: Hvilke faglige historiske problemstillinger kan man på forhånd opstille til dette 
kanonpunkt? Umiddelbart falder det lige for at spørge: 

 Hvad var det for beslutninger og begivenheder, der førte til slaget? 

 Hvem traf disse beslutninger og på hvilket grundlag? 

 Hvordan forløb slaget? 

 Hvilke konsekvenser fik nederlaget for danskerne økonomisk, politisk og kulturelt?  

Tv-udsendelsen er et udmærket grundlag til behandlingen af de 4 problemstillinger, der er nævnt her – dog 
med hovedvægt på de tre første. 

Tv-udsendelsen kan anvendes som oplæg til et forløb, hvor eleverne arbejder med deres egen udgave af de 
4 hovedproblemstillinger. For at eleverne kan få styr på de mange oplysninger, kan det anbefales, at man 
undervejs holder korte pauser, hvor eleverne tager notater, og umiddelbart efter tv-udsendelsen får lavet 
en brainstorm på tavle/smartboard, hvor notaterne/oplysningerne ordnes. 

 

Supplerende Materialer 

96.6 Thomas Meloni Rønn: 1864: baggrunden, krigen og resultatet. (findes i klassesæt på nogle CFU'er) 
Bogen er sprængfyldt med gode geografiske kort over krigen i 1864. Den er kort og præcis, her fortælles 
om årsagerne, begivenhederne og konsekvenserne for i dag. 
 
96.3 Niels Lysholm: Københavns bombardement, Grundloven 1849 og Stormen på Dybbøl 1864 

 

(findes i klassesæt på nogle CFU'er) 
Bogen er en del af serien ”3 skud i kanonen” fra Alinea. Afsnittet beskriver med overkommelig tekst og 
mange illustrationer årsagerne til slaget, slagets forløb og efterspillet. En interessant vinkling er også 
baggrunden med opstandene i Europa og reaktionerne på disse bl.a. i Slesvig Holsten. 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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96.6 Hartung Nielsen: Dybbøl slaget 1864 (findes i klassesæt på nogle CFU'er) 
Om krigen i 1864, den sidste krig udkæmpet på dansk grund og så endte den med dansk nederlag. Årsager, 
optakt og konsekvenser belyses i tekst, kort og billeder. Bogen er resultatet af et tæt samarbejde mellem 
forfatteren og Historie-center Dybbøl Banke og behandler selve slaget meget grundigt. I marginen stilles en 
række spørgsmål til overvejelse. Opgave- og arbejdsmateriale til fri kopiering medfølger! 
 

Historiecenteret Dybbøl Bankes hjemmeside. Mange informationer og billeder. 
www.1864.dk 
 

Pædagogisk vejledning til arbejdsrum i Skoleintra 
http://www.cfu.skoleintra.dk/li/admin_del/importeksport/importerarbejdsrumweb_preview.asp?url=http:
//www.cfu.skoleintra.dk/faelles/arbejdsrum/arbejdsrumexport/rum43/arbejdsrum_ei.xml 
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