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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Sommer 2018 

Institution VUC Vest 

Uddannelse HF 2 

Fag og niveau Kultur og samfundsfag (historie b, religion c og samfundsfag c) 

Lærer(e) Christian Sylvest Lauridsen (historie), Sara Tengstedt Christiansen (religion) og 
Steffan Bøgelund Søbye (samfundsfag) 

Hold 16Z 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 ½-årigt Historieforløb - Dansk og europæisk historie 

Titel 2 Fællesfagligt forløb: Fra vugge til grav - livet i det gode samfund. 

Titel 3 Områdestudium: Indien 

Titel 4 Fællesfagligt forløb: Globalisering og kulturmøder 

Titel 5 Fællesfagligt forløb: Propaganda 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 1 
 

½-årigt Historieforløb - Dansk og europæisk historie 

Indhold 1. Intro+Vikingerne 
Diverse billedmateriale 
DR Historie – Vikingerne (2016) (Video) 
Årbøgerne fra St. Bertin (841‐866) (Uddrag) 

2. Vikingerne 
Ibn Fadlan – Vikingerne ved Volga (ca. 922) 
Klip fra ”Den 13. kriger” (1999) (Film) 
Nils Hybel, ”Omverdenens syn på vikingerne” fra Vinkler på Vikingetiden 

2013) (S. 38-40) 
3. Kildekritik 

Grundbog til Danmarkshistorien (2006) – Peter Frederiksen, Knud Ryg Olsen 
og Olaf Søndberg, S. 295‐303 
Video om kildekritik fra Rigsarkivet 
Afstemningsplakat fra 1920 
”Slagtebænk Dybbøl” (2009). Tom Buk Swienty (S. 247‐248) 
Tilbagetoget fra Dannevirke d. 5 februar 1864. 

4. Middelalderen i Danmark 
Grundbog til Danmarkshistorien (2006) – Peter Frederiksen, Knud Ryg Olsen 
og Olaf Søndberg, S. 51‐62 
Fortale til Jyske Lov (ca. 1241) 

5. Middelalderen i Europa 
Ulrik Grubb, Knud Helles og Bente Thomsen. Overblik – Verdenshistorie i 
korte træk. (2008) – S.45‐67. 
Pave Urban II’s tale (1095) (nedskrevet af munken Robert) 

6. Nazismen 
Ulrik Grubb, Knud Helles og Bente Thomsen. Overblik – Verdenshistorie i 
korte træk. (2008) – S.150‐157. 
Nazisternes partiprogram – 25 punkter (1920) 
Det tyske livsrum (Uddrag af Adolf Hitlers ‐ Mein Kampf (1925)) 

7. Besættelsen i Danmark 
Grundbog til Danmarkshistorien (2006) – Peter Frederiksen, Knud Ryg Olsen 
og Olaf Søndberg, S. 192‐197 
Kilder benyttet til fremlæggelser. 

‐ Det tyske memorandum til Danmark og Norge 9. april 1940 
‐ Det dansk svar på det tyske memorandum 9. april 1940 
‐ Oprob! – Flyer fra besættelsen 
‐ Regeringen og kongens proklamation om besættelsen 1940 
‐ Artikel om Operation Weserübung 
‐ Beretning om kampene ved Amalienborg 9. april 1940 
‐ Beretning om kampene ved Hokkerup 9. april 1940 
‐ Tysk soldaterinstruks forud for Operation Weserübung 
‐ Frode Jakobsens beretning om 9. april 
‐ Vagn Husteds beretning om besættelsen 
‐ Gudrun Hansens beretning om besættelsen 

8. Esbjerg under besættelsen 
Diverse billedmateriale 
Esbjerg Tidsrejse 5 ‐ 2. Verdenskrig (2012) (Video fra Esbjerg byhistorisk ar‐
kiv) 
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Vestjyden nr. 10 – 1943 
Esbjerg Flyveplads under 2. Verdenskrig – Esbjerg kommune 

9. Modstandsbevægelsen 
”Der Fuehrer's Face” Propagandategnefilm fra Disney fra 1943 
Beretning om stikkerhenrettelse ‐ Information 11 april 1945 
Forside fra Ungdommens Røst 9 februar 1944 
10 bud for danskere – Illegal løbeseddel fra 1943 
Illustration fra Den sorte bog 1 (1943) 
Illegalt postkort ‐ På vej mod afgrunden (1943) 
Bjørn Pedersen om stikkerlikvideringer fra www.befrielsen1945.dk (2005) 

10. Ekskursion 
Rundvisning i Esbjerg bymidte med Arkivleder Jørgen Dieckmann Rasmus‐
sen fra Byhistorisk Arkiv Esbjerg 

11. – 12. Skriftlighed 
Opgaveeksempel + tillæg (Lærerproduceret) 
Pesten i Firenze 1348 – Giovanni Boccaccio  
Graf over befolkningsudviklingen i Europa i middelalderen (1964) 
Uddrag fra Europa 1300‐1600 – Håkan Arvidsson og Tove Elisabeth Kruse 
(1999) 

13. – 17. Historieopgaven 
”Trods alt, nr. 5 1943” 
”Amtmandscirkulæret, 29. august 1940” 
”Oprettelse af frihedsrådet i ”Frit Danmark” oktober 1943” 
Besættelsestiden ‐ E‐bog fra Danmarkshistorien.dk 
Artikler fra Danmarkshistorien.dk 

‐ FORHANDLINGS‐ OG SAMARBEJDSPOLITIKKEN UNDER BESÆTTELSEN, 
1940‐1945 

‐ AKTIVISTISK SAMARBEJDSPOLITIK UNDER BESÆTTELSEN 
‐ SAMARBEJDSPOLITIKKEN UNDER BESÆTTELSEN I EUROPÆISK PER‐

SPEKTIV 

 
Omfang 
 

17 undervisningsgange af 3 lektioner (45 min pr. lektion) – 38,25 timer i alt 
Enkeltfagligt historieforløb 
 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål 
‐ redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdnin‐

ger og deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng 
‐ reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende 
‐ anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge 

af kulturel og samfundsmæssig art i Danmarkshistorien 
‐ undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale 

og kulturelle mønstre. 
Metode 

‐ indsamle, analysere og kritisk anvende forskelligartede materialetyper, her‐
under tekster, statistik og billedmateriale 

‐ skelne mellem beskrivelse og vurdering og kunne identificere de værdier, 
der ligger til grund for egne og andres udsagn 

‐ formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt ved anvendelse 
af faglig terminologi 

‐ argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne diskutere og 
vurdere konsekvenserne af synspunktet. 

Fagligt indhold 
‐ Enkeltfagligt forløb 
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Kernestof 
‐ dansk historie og identitet 
‐ hovedlinjerne i europæisk historie fra antikken til i dag 
‐ styreformer i historisk og nutidigt perspektiv 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Arbejdsformer 
‐ Selvstændigt, samt plenumarbejde med kildemateriale, herunder kildekritik.
‐ Mundtlige fremlæggelser 
‐ Skriftlige øvelser 
‐ Ekskursion ift. besættelsen 
‐ Historieopgaven 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Fællesfagligt forløb: Fra vugge til grav - livet i det gode samfund 

Indhold Samfundsfag 
 
Kernestof: 

– identitetsdannelse og socialisation 
– sociale og kulturelle forskelle, herunder velfærd og fordeling 

– politiske ideologier 
 
Litteratur: 
Intro og metode 
Hvornår er det samfundsfag? https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=138 
Metoder i samfundsfag https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=141 
 
Socialisering 
http://voresborn.dk/tumling/dit-barn-har-godt-af-at-ga-i-institution 
https://www.information.dk/indland/2009/05/elsker-boernehaver-ingen-grund 
http://politiken.dk/debat/profiler/Jan_Andreasen/article5599567.ece 
http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/ny-bog-saadan-opdrager-vi-boern-til-
blive-lykkelige 
 
Identitetsdannelse 
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=123 
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=132 
https://www.information.dk/debat/2012/08/skriver-smuk 
https://ing.dk/artikel/identitet-20-hvis-du-vil-med-indenfor-skal-du-skille-dig-ud-
131273 
 
 
 
samfundstyper 
https://ks.systime.dk/index.php?id=145 
https://ks.systime.dk/index.php?id=146 
 

Social arv og social ulighed 
https://www.youtube.com/watch?v=QOAV7lhXSB4 
https://c-samf.systime.dk/index.php?id=912 
statistik fra AE 2012 
Klassesamfund.dk 
https://sociologiskset.systime.dk/index.php?id=355 
https://sociologiskset.systime.dk/index.php?id=353 
http://www.ugebreveta4.dk/forskere-samfundet-skal-blande-sig-i-familier-for-
at_20701.aspx 
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velfærdsstatsmodeller 
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=172 
https://www.youtube.com/watch?v=Dbv9h39q1r0&t=429s 
 
Politiske ideologier 
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=155 
 
Alder(dom) og senmodernitet 
https://www.youtube.com/watch?v=PcbSUvT51I8 
http://www.q.dk/livsstil/selvudvikling/sociolog-det-er-blevet-moderne-vaere-
aeldre 
 
Død, senmodernitet og velfærdsstaten 
http://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/gravsteder-spejler-vores-kultur 
https://www.information.dk/indland/2016/09/hvem-bestemmer-doeden-
velfaerdsstaten 
 
 
Historie: 

1. 1600‐1850 ‐ Generel Danmarkshistorie 
Grundbog til Danmarkshistorien (2006) – Peter Frederiksen, Knud Ryg Ol-
sen og Olaf Søndberg, S. 123-129 
Hoverireglement 1770, fra Grundbog til Danmarkshistorien (2006) 
Hoter bliver selvejer – Ebbe Kløvedal Reich, fra Grundbog til Danmarkshi-
storien (2006) 
Miniforedrag – Den danske enevælde, fra Danmarkshistorien.dk 
Miniforedrag – Landboreformerne, fra Danmarkshistorien.dk 

2. 1600‐1850 ‐ Generel Danmarkshistorie 2 
Grundbog til Danmarkshistorien (2006) – Peter Frederiksen, Knud Ryg Ol-
sen og Olaf Søndberg, S. 133-138 
Miniforedrag – Den franske revolution og Danmark, fra Danmarkshistori-
en.dk 
Miniforedrag – Grundloven, fra Danmarkshistorien.dk 
Uddrag fra Grundloven 1849 
Oehlenschläger, Adam. ”Der er et yndigt land” (1819) 

3. 1850‐1900 ‐ Danmark i forandring 
Grundbog til Danmarkshistorien (2006) – Peter Frederiksen, Knud Ryg Ol-
sen og Olaf Søndberg, S.158-163 
Højres partiprogram (1905) 
Det Socialdemokratiske Arbejderpartis program (1888) 
Venstres partiprogram (1872) 
”Fabriksarbejderne” (1871) – Louis Pio  

4. 1850‐1900 ‐ Årgang 1850 
”Familieliv i Danmark – 1600 til 1980’erne” (1986) S. 28-62 
Kilder fra ”Familieliv i Danmark” 

‐ 29 – Læserbrev om gårdmandsbørns opdragelse (1891) 
‐ 31 – Familiebilleder (1900‐1914) 
‐ 32 – Modelplan over en gård (1939) 
‐ 34 – Landarbejderhuse (1890‐1942) 
‐ 35 – En landarbejders erindringer (1852‐1914) 
‐ 40 – Artikel om landarbejderkvindens dobbeltarbejde (1923) 
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‐ 41 – Gravide brude (1880) 
‐ 43 – Breve og erindringer fra familien Videbech (1865‐1880) 
‐ 44 – Familiebilleder (1860‐1913) 
‐ 46 – En herskabslejlighed (1890) 
‐ 51 – Arbejderboliger (1880 og 1940) 
‐ 52 – Til kamp for et pænt arbejderhjem (1899‐1910) 
‐ 53 – En ufaglært kvindes erindringer (1900‐1932) 

5. 1900‐1950 – Stauning eller kaos! 
Olsen, Olaf. ”Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie: Krise og krig 1925-1950” 
(1991) – Kanslergadeforliget 
Erichsen, Augusta. ”Mit liv med Stauning” (1967), s.48-49. 
Andersen, Lars. ”13 reformer af den danske velfærdsstat” (2005) – Socialreformen 

6. 1900‐1950 – Kvindekampens begyndelse 
Strange Petersen, Ellen: Kvinderne og valgretten (1965) - KVINDESAGS-
ORGANISATIONERNE OG VALGRETSSPØRGSMÅLET 1871-1915 
Rigsdagstidende 1887-1888, Landstingets Forhandlinger, s. 677-682 - CARL 
PLOUG I LANDSTINGET OM KOMMUNAL VALGRET TIL KVIN-
DER 1888 
Hvad-vi-vil, 1888, nr. 7, s.52-53 - "KVINDENS POLITISKE VALGRET 
OG VALGBARHED" - TALE AF JOHANNE MEYER 
Thit Jensen: Frivilligt Moderskab 1923 (uddrag) 
ELNA MUNCH ARGUMENTERER FOR KVINDELIG VALGRET I 
1913 - 22. september 1913 (Lyd og skrift) 
Cand. Jur. Edel Saunte fortæller om sin karriere i 1920’erne og 1930’erne 

7. 1950‐2000 – Danmark efter 2. Verdenskrig 
Uddrag af Familien lever. En familieundersøgelse ved Kirsten Auken, m.fl. På‐
begyndt 1954, udgivet 1962. 
Gallup 1962 – Hvis krigen kommer 
Diverse andre gallupundersøgelser 
FN Menneskerettighedserklæring (1948) 
Olesen, Thorsten Borring og Villaume, Poul: I blokopdelingens tegn 1945‐72 
(2005) – Marshall‐Planen 

8. 1950‐2000 – Det gode samfund 
”Vi tjener mere” Billed-Bladet, julen 1958 
Søren Hein Rasmussen og Rasmus Rosenørn (red.): ”Amerika i dansk kul-
turliv 1945-1975. ” (2010) 
Coca-Cola reklame (1960) 
Filmplakat – ”Vild ungdom” (1953) 
Miniforedrag – Velfærdsstaten. 

9. 1950‐2000 – Det gode samfund 2 
”Skoler og undervisning før 1814” – Birgitte Løgstrup (Danmarkshistorien.dk) 
”Skole og undervisning 1814‐2014” – Claus Møller Jørgensen (Danmarkshistori‐
en.dk) 
Diverse selvvalgte kilder om skolelovgivningen fra Danmarkshistorien.dk 

10. – 12. Opsamling 
Diverse selvvalgte kilder 

13. – 15. Projektperiode 

Religion:  

Poulsen, Allan og Jakob Schow-Madsen (2006). Kristendommen i nutid. Gyldendal. s. 
44-64, 105-108 samt T49 og T50 s. 88-89. 
 
Reimick, Sofie (m. fl.) (2010). Kultur og Samfund - en grundbog til kultur - og samfundsfags-
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gruppen på HF. Systime s. 37-43. 
 
Den danske samlebog: Dåbsritualet. 
 
Gads religionsleksikon. Kristendom. 
 
Biblen: http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline - udgiver: Bibel-
selskabet: 

‐ 1. Mos 1,1: verdens skabelse og 3-3:24: Syndefaldet og uddrivelsen af Edens 
have.  

‐ 2. Mos kap 12. 

‐ Matthæusevangeliet (kap. 5-7.), (9,1-13) 

‐ Daniels bog 7, 13-14. 

‐ Esajas 52,13-53,12. 

‐ Lukasevangeliet (2,1-10), (10,25-37) 

‐ Markusevangeliet (1,1-15.) (8,27-34), (14,12-14,21) (25,31-46) 

Den Danske Salmebog (1986). ”Nadverritualet.”  
 
Filmen Luther og virkelighedens Luther (Baggrundsoplysninger om filmen): 
http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/luther#1718-5233 

 
Petersen, Jørn Henrik (2017). Folkeuniversitetet - Reformationen 1517-2017. Velfærdssta-
ten, et barn af Luther?. 500-års jubilæumsnummer. 
Larsen, Kurt E. Kristeligt Dagblad. ”Velfærdsstaten udspringer af kristendommen”. d. 
14.10.2006.  
 
Torslunde altertavle (kun billedet) - https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/2014-
08-06/lutheransk-propagandakunst   
 
Film 
Biblen - Jesu liv - https://www.youtube.com/watch?v=S4eMsP32VAg  
 
Jagt på seertal eller næstekærlighed? http://www.bt.dk/film-og-tv/jagt-paa-seertal-
eller-naestekaerlighed-her-gives-babyer-vaek-i-tv-show  
 
Mikkelsen, Poul Storgaard. Religionsportalen. Karsten Nissen: Evangelisk-luthersk 
opfattelse af den kristne levevis. Systime - https://religion.systime.dk/?id=c2013  
 
Jensen, Anders Thomas og Thomas Villum Jensen. Ernst og lyset. (1996) 
 
 
 

Omfang 
 

2 semester på første skoleår 
Historie - 15 undervisningsgange af 3 lektioner (45 min pr. lektion) – 33,75 timer i 
alt 
Religion - 15 undervisningsgange af 2 lektioner (45 min pr. lektion)  
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Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
 
Faglige mål 

– anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, 
samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det enkelte fags sær-
præg 
– redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres 
betydning i en historisk og aktuel sammenhæng 
– reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende 
– diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 
– anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel 
og samfundsmæssig art i Danmarkshistorien 
– sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæ-
isk kultur og tænkning 
– undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle 
mønstre. 

Metode 
Kursisterne skal kunne: 

– indsamle, analysere og kritisk anvende forskelligartede materialetyper, herunder tek-
ster, statistik og billedmateriale 
– skelne mellem beskrivelse og vurdering og kunne identificere de værdier, der ligger til 
grund for egne og andres udsagn 
– gennemføre en empirisk undersøgelse 
– formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt ved anvendelse af faglig 
terminologi 
– argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne diskutere og vurdere 
konsekvenserne af synspunktet. 

 
 
Samfundsfag 
Forløbets faglige begreber: 
Metode 

Kvantitativ 
Kvalitativ 
Komparativ 
Empiri 
Blooms taksonomi 
 
Socialisering 

Primær 
Sekundær 
Dobbeltsocialisering 
 
Identitetsdannelse 

Ulrick Beck: 
Valgbiografi 
 
Jürgen Habermas: 
Systemet <> livsverdenen
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Giddens: 
Adskillelse af tid og rum 
Udlejring af sociale relationer 
Individualisering 
Øget refleksivitet 
 
Identitetsformer: 
Sociale 
Personlige 
Samfundstyper: 
Traditionelle/landbrugssamfund 
Moderne/industrisamfund 
Senmoderne 
 
Social arv og social ulighed 
Positiv 
Negativ 
Sommerfuglemodellen 
SFI socialgruppeinddeling 
Den rådne banen 
 
Velfærdsstatsmodeller 

Skandinaviske (universelle) 
Centraleuropæiske (selektive) 
Angelsaksiske (residuale) 
 
Ideologier 

Konservatisme 
Socialisme 
Liberalisme 
 
Historie: 
Faglige mål 

‐ anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i hi‐
storiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det 
enkelte fags særpræg 

‐ redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger 
og deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng 

‐ reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende 
‐ diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige 

værdier 
‐ anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af 

kulturel og samfundsmæssig art i Danmarkshistorien 
‐ sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af 

europæisk kultur og tænkning 
‐ undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og 

kulturelle mønstre. 
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Metode 
‐ indsamle, analysere og kritisk anvende forskelligartede materialetyper, herun‐

der tekster, statistik og billedmateriale 
‐ skelne mellem beskrivelse og vurdering og kunne identificere de værdier, der 

ligger til grund for egne og andres udsagn 
‐ gennemføre en empirisk undersøgelse 
‐ formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt ved anvendelse af 

faglig terminologi 
‐ argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne diskutere og vur‐

dere konsekvenserne af synspunktet. 
Fagligt indhold 

‐ identitetsdannelse i traditionelle, moderne og senmoderne samfund 
‐ det gode samfund. 

Kernestof 
‐ dansk historie og identitet 
‐ natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv 

 
Religion: 
Fagligt indhold 

‐ identitetsdannelse i traditionelle, moderne og senmoderne samfund 
‐ det gode samfund. 

 
Kernestof: 

‐ Kristendom, navnlig med henblik på den europæiske og danske frem‐
trædelsesformer. I arbejdet indgår såvel nutidige som bibelske tekster.  

‐ Religiøse, etiske og filosofiske problemstillinger. 
‐ Religionens samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid 

og nutid.  
Fokus: 

‐ Introduktion til faget 
‐ Kristendommens formative periode, bibeltekster 
‐ Jesu liv og død 
‐ ritualanalyse  
‐ reformation 
‐ kristne hjælpeorganisationer 
‐ diakoni 
‐ kulturkristendom.  
‐ Ninian Smarts 

 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Historie: 
Arbejdsformer 

‐ Selvstændigt, samt plenumarbejde med kildemateriale, herunder kildekritik. 
‐ Mundtlige fremlæggelser 
‐ Skriftlige øvelser 

 
Religion: 
Arbejdsformer 

‐ Selvstændigt, samt plenumarbejde med religiøse tekster og religiøse problem‐
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stillinger. 
‐ Mundtlige fremlæggelser 
‐ Skriftlige øvelser 
‐ CL øvelser  
‐ It baserede øvelser med henblik på vidensdeling, bearbejdning   
‐ Feltarbejde 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
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Titel 3 
 

Områdestudium: Indien 

Indhold Samfundsfag 
Selv den ufrie har en stemme ved verdens største valg. Jyllandsposten d. 01.05.14. 
 
http://www.mangfoldigeindien.com/ 
 
www.martinschultz.dk/opgaver/dahl.pdf 
 
Erik Jørgen Hansen: fattigdom i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 28. 
august 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=74666 
 
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=176&L=0 
 
https://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/erhverv/erhvervsgeografi-1.pptx 
 
http://www.geotema.dk/leksikon/verdens-lande/asien/indien 
 
http://un.dk/da/om-fn/2015-maalene 
 
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/ 
Samfund/Samfund_og_statistik/bruttonationalprodukt 
 
http://www.djoefbladet.dk/blad/2015/15/bnp-er-en-misvisende-m-aa-
lestok.aspx 
 
http://finans.dk/live/okonomi/ECE6980683/Hvorfor-er-BNP-
interessant/?ctxref=ext 
 
http://nyheder.tv2.dk/nyheder/article.php/derfor-er-bnptallet-s%C3%A5-
vigtigt 
 
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=187#c532 
 
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IND 
 
https://da.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index 
 
http://hdr.undp.org/en/hdi-what-it-is 
 
Ungdomssociologi - Colombus. Side 20.  
 
Ekspert: deror blver så mange kvinde voldtaget i Indien 
http://ekstrabladet.dk/112/article4729516.ece  
 
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10604 
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Historie: 
1. Indien 

Brimnes, Niels. ”Indiens historie efter 1739”. Systime (2012) ‐ s. 9‐18 
”Interview med Naveen, en moderne inder.” Fra Brimnes, Niels. ”Indiens 
historie efter 1739”. Systime (2012) ‐ s. 177‐180 

2. Kolonialisme ‐ Briterne erobrer Indien 
Brimnes, Niels. ”Indiens historie efter 1739”. Systime (2012) ‐ s. 19‐38 
Kilde 1 – T. Rice Homes. ”A History of The Indian Mutiny” (1883) (uddrag) 
Kilde 2 – V. D. Savarkar. ”The Indian War of Independence of 1857” (1909) 
(uddrag) 
Kilde 3 – S. N. Sen. “Eighteen Fifty‐Seven” (1957) (uddrag) 

3. Imperialisme ‐ Livet under britisk herredømme 
Brimnes, Niels. ”Indiens historie efter 1739”. Systime (2012) ‐ s. 39‐53 
Kipling, Rudyard. ”Hvid mands byrde”. (1899) – Oversat af Tom Kristensen 
Ilbert, C.P. om principperne bag Ilbert Bill. (1883) (Uddrag) fra Brimnes, Ni‐
els. ”Indiens historie efter 1739”. Systime (2012) 
Macdonald, Fiona. Debatindlæg om Ilbert Bill (1883) fra Brimnes, Niels. 
”Indiens historie efter 1739”. Systime (2012) 

4. Imperialisme ‐ Uafhængighedskampen 
Brimnes, Niels. ”Indiens historie efter 1739”. Systime (2012) ‐ s. 53‐71 

5. Det moderne Indien ‐ Demokrati og identitet 1 
Brimnes, Niels. ”Indiens historie efter 1739”. Systime (2012) ‐ s. 73‐90 
Why Democracy ‐ In Search Of Gandhi ‐ Dokumentarfilm fra 2007 
Uddrag af Nehrus taler fra Brimnes, Niels. ”Indiens historie efter 1739”. Sy‐
stime (2012) 
Video om kildekritik 

6. Det moderne Indien ‐ Demokrati og identitet 2  
Brimnes, Niels. ”Indiens historie efter 1739”. Systime (2012) ‐ s. 90‐98 

7. ‐ 10. Projektperiode 
 

Religion: 

 

Andreasen, Esben (m.fl) 2006. Religion og kultur – en grundbog. 2. udgave. Sy‐

stime. s. 39‐58 
 
Andreasen, Esben 1999. Mennesket og magterne – en grundbog til religion. Gyl‐
dendal Uddannelse. 

‐ ”T3 Skabelsen” (Vedaerne)  
‐ ”T6: Atman” 
‐  ”T7 Samsara”  
‐ ”T8 Karma”  
‐ ”T9 Forholdet til kroppen og det forgængelige”  
‐ ”T11 Bhagvadgita” 

 
Poulsen, Allan (2013). Hinduismen. Systime 

‐ Tekst 9: Brihadaranyaka‐Upanishad: Karma, Samsara og moksha. Oversat 
af Poul Tuxen i  1967.  

 
 
Jarlner, Michael. Politiken. ”Massevoldtægt kan blive starten på et ”indisk forår””. 
05.01.2013. 

 

Abel, Guxi Maria (2010). Om religion og tradition i et globaliseret Indien. Systime 
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(ibog), ”Purusha‐hymnen (Rig veda X 90).” 

 

Poulsen, Allan (2012). Hinduismen, ”Ghandi: ”Om Bhagvadgita”. Systime, s. 132‐

133. 

 

Mikkelsen, Poul Storgaard. Religionsportalen. Systime, (ibog) Klip: 
‐ Srikanta S. Sarma og Krishna Sellaswamy: Udførelsen af puja 

(http://religion.systime.dk/?id=c2285 ). (11 min) 

‐ Mother Ganges (http://religion.systime.dk/?id=c4738 ) (4 min) 

 

”5 skarpe om Hinduisme” (DRK 2014). (19 min) 

Feature om hinduer og kastesystem i Danmark ‐ 

https://www.youtube.com/watch?v=9V‐KLO8CtIE  

 
Supplerende:  

Arjuna reveals his divine self to Arjun on the battlefield, Mahabharat 1988‐1990 

(Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=qqPhcIPNLpU (6 min.) 

 
http://allindiacongress.com/index.php 

 
http://bjp.org 

 
Omfang 
 

Historie – 10 undervisningsgange af 3 lektioner (45 min pr. lektion) – 22,5 
timer i alt 
 
Religion - 10 undervisningsgang af 2 lektioner (45 min pr. lektion) 
 

Særlige fokus-
punkter 

Samfundsfag 
At kursisterne fagligt kan beskrive hvilket samfund Indien er nu til dags og 
hvorfor det er sådan. 
 

– anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt 
i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af 
det enkelte fags særpræg 

– diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidi-
ge værdier 

– undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale 
og kulturelle mønstre. 

Metode 

Kursisterne skal kunne: 

– indsamle, analysere og kritisk anvende forskelligartede materialetyper, 
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herunder tekster, statistik og billedmateriale 

– skelne mellem beskrivelse og vurdering og kunne identificere de værdier, 
der ligger til grund for egne og andres udsagn 

– gennemføre en empirisk undersøgelse 

– formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt ved anvendel-
se af faglig terminologi 

– argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne diskutere og 
vurdere konsekvenserne af synspunktet. 

Historie: 
Faglige mål 

‐ anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt 
i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse 
af det enkelte fags særpræg 

‐ redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundhold‐
ninger og deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng 

‐ reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende 
‐ diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidi‐

ge værdier 
‐ undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale 

og kulturelle mønstre. 
Metode 

‐ indsamle, analysere og kritisk anvende forskelligartede materialetyper, 
herunder tekster, statistik og billedmateriale 

‐ skelne mellem beskrivelse og vurdering og kunne identificere de værdier, 
der ligger til grund for egne og andres udsagn 

‐ formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt ved anvendel‐
se af faglig terminologi 

‐ argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne diskutere og 
vurdere konsekvenserne af synspunktet. 

Fagligt indhold 
‐ områdestudium 

Kernestof 
‐ Indiens historie og kultur. 

 
Religion:  
Fagligt indhold 

‐ områdestudium 
Kernestof 

‐ Indiens religion, historie og kultur. 
‐ Udvalgte sider af yderligere én religion og religionernes centrale fænome‐

ner.  

‐ Religiøse, etiske og filosofiske problemstillinger. 
‐ Religionens samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i 

fortid og nutid.  
Fokus:  

‐ Hinduisme 
‐ den formative periode
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‐ nutidige fremtrædelsesformer 
‐ kastesystemet 
‐ kvinder 
‐ grundbegreber.  

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Historie: 
Arbejdsformer 

‐ Selvstændigt, samt plenumarbejde med kildemateriale, herunder kildekri‐
tik. 

‐ Mundtlige fremlæggelser 
‐ Skriftlige øvelser 

Religion: 
Arbejdsformer 

‐ Selvstændigt, samt plenumarbejde med religiøse tekster og religiøse pro‐
blemstillinger. 

‐ Mundtlige fremlæggelser 
‐ Skriftlige øvelser 
‐ CL øvelser  

It baserede øvelser med henblik på vidensdeling, bearbejdning   
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Titel 4 
 

Fællesfagligt forløb: Globalisering og kulturmøder 

Indhold Samfundsfag 
https://www.youtube.com/watch?v=DGQLkn9EVcw 
 
”Europas grænsekrise”, BBC dokumentar, 2015, forefindes på hjemmesiden mitcfu.dk 
 
http://www.eu.dk/spoergsmaal%20og%20svar%20folder/hvad%20er%20schengensamarbejdet
 
Gruppe 2: 
 https://www.nyidanmark.dk/da-dk/spoergsmaal_og_svar/familiesammenfoering_efter_eu-
retten/familiesammenfoering_efter_eu-retten.htm 
 
 
 
Gruppe 3: 
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/asylprocessen/dublin_konventionen.htm 
 
http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/migranter-og-flygtninge-hvad-er-forskellen 
 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/flygtninge-og-asylans%C3%B8gere/hvad-siger-fns-
flygtningekonvention 
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=da 
 
”EU, flygtningekrise og Islam tipper Europa mod højrefløjen” Jyllandsposten d. 7. november 2015 
  
 ”Kristian Jensen ‐ jeg er ikke tilhænger af grænsekontrol”. Jyllandsposten d. 7. januar 2016  
 
http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20703&sid=indv2015 side 15 
 

http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/23646635 
 
https://www.information.dk/indland/2008/11/indvandrerpiger‐moensterbrydere 
 
”Kioskejer i Vollsmose: ‐ Vi er ikke i Danmark herude”. Ekstrabladet Tirsdag d. 14. nov. 2017 ‐ kl. 20:49 

 

”Mange unge indvandrere ønsker slet ikke at være danske”. Information.dk d. 15.10.2016 

 

https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=234 

 

https://samf‐bc.systime.dk/index.php?id=161#c358 

 

Ærkedanske‐ danskerperker, side 19 
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Wissals kvindesvømning er i fare: Det er ikke frihed for mig. Artikel fra www.tv2oj.dk d. 27.10.2016 
 
Politisk opbakning til forbud mod kønsopdelt svømning. Artikel fra www.nyheder.tv2.dk d. 26.10.2016 
 
Kvindesvømning i Gellerup: Politikerne tager fejl, når de tror, kvinderne er undertrykte. Artikel fra 
www.dr.dk 16.11.2016 
 

Kernestof 

– identitetsdannelse og socialisation 
– sociale og kulturelle forskelle 

 
Historie: 

1. Antikkens Grækenland 
Grubb, Ulrik, Knud Helles og Bente Thomsen. ”Overblik – Verdenshistorien i korte træk” 
(2005, Gyldendal) – S. 21-32. 
Kilder: ”Perikles Gravtale” (ca.431 f.Kr.) / ”Den gamle oligark” (ca.430 f.Kr.) 

2. ‐ 3. Romerriget 
Grubb, Ulrik, Knud Helles og Bente Thomsen. ”Overblik – Verdenshistorien i korte træk” 
(2005, Gyldendal) – S. 33-44. 
Kilde: Ciceros tale om en politisk modstander ca. år 50 f.Kr. 
Kilder: Livius Flaminius erklærer grækerne for frie / Tacitus - Romaniseringen af briter-
ne / Strabon - Romaniseringen af turdetanerne - Spanien / Aristides - Om Romerrigets 
fortrin 

4. ‐ 5. Europa søger ud ‐ Opdagelsesrejserne 
Grubb, Ulrik, Knud Helles og Bente Thomsen. ”Overblik – Verdenshistorien i korte træk” 
(2005, Gyldendal) – S. 33-44. 
Kilde: Columbus - Santangelbrevet 1493 
Kilder: Pedro de Gant - Brev til Karl d. 5 1532 / Bartolemeus de Las Casas - Indianer-
massakren (uddrag) 1532 
Quiz om opdagelsesrejsende 

6. ‐ 7. Indvandring i Danmark 
Indvandringens historien i Danmark - afsnit 6 - DR 
Indvandring til Danmark efter 1945 - Peter Bejder (Danmarkshistorien.dk) 
Udlændingelove 1983-2002 - Sara Mielcke Hansen (Danmarkshistorien.dk) 
Hanne Reintoft (DKP) om indvandrere som løntrykkere 1970 (16.12.1970) 
Velkommen Mustafa - kronik af direktør Jens Fisker, Dansk Arbejdsgiverforening, 1970 
Samuel P. Huntington - Civilisationernes sammenstød (uddrag) 1993 
Diverse mediekilder omkring flygtningekrisen i Danmark/Europa 

8. ‐ 9. Projektperiode 

 
Religion:  
 
Forman, Jens. Muslimernes religion – tro praksis og sharia. Systime, 2009. s. 1718, 29‐35, 
42‐44, 49, 55‐56, 121‐122. 
    Tekster fra bogen:  

 T5: Koranen om Muhammeds autoritet. 

 T6: Profetens himmelrejse. 

 T23: Bønnens udførelse 
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 T25: Fastens betydning 

 T32: Den genfødte elsker regler”. s. 116‐118.   

 T33: Regler er ikke så vigtige.   

 
 

Kitir, Deniz (2010). Klassisk og moderne Islam ‐ Grundbog til islam. Systime ‐ Tekst 45: At leve som 
muslim i Danmark 

 

Madsen, Poul Storgaard. Religionsportalen. Systime ‐ Abdul Wahid Pedersen: Bønnens betydning ‐  

https://religion.systime.dk/?id=c2734 

Madsen, Poul Storgaard. Religionsportalen. Systime ‐ Abdul Wahid Pedersen: Sharia ‐ 

https://religion.systime.dk/?id=c2741 

 

Film: Empire of Faith. Part 1 (BBC). 2000.  
Film: Hajj‐Journey of a lifetime. (BBC), 2001.   
 

Omfang 
 

Historie - 9 undervisningsgange af 3 lektioner (45 min pr. lektion) – 20,25 timer i alt 
Religion - 8 undervisningsgange af 2 lektioner (45 min pr. lektion) 

Særlige fo-
kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Samfundsfag 
 
Faglige mål 

 
– anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfunds-
mæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det enkelte fags særpræg 
– redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i 
en historisk og aktuel sammenhæng 
– undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre. 

: 
– indsamle, analysere og kritisk anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistik og 
billedmateriale 
– skelne mellem beskrivelse og vurdering og kunne identificere de værdier, der ligger til grund for egne 
og andres udsagn 
– formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt ved anvendelse af faglig terminologi 
– argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne diskutere og vurdere konsekvenserne 
af synspunktet. 

 
Faglige begreber, modeller og teorier: 

‐ Schengen‐samarbejde,  
‐ Fri bevægelighed,  
‐ Dublin‐forordning,  
‐ flygtningekonvention,  
‐ flygtning‐status,  
‐ migrant.  
‐ Emigrant 
‐ Immigrant   
‐ Metock‐dommen 
‐ Pull‐faktor 
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‐ Push‐faktor 
‐ Integration 
‐ Integrationsformer (pluralistisk, segregation og assimilation). 
‐ Kultur former (minoritet og majoritet)  
‐ Den statistiske opdeling af befolkningen 
‐ Hyllands identitetsformer (bindestreg, ren, og kreolsk). 
‐ De tre former for globalisering (økonomisk, kulturel, og politisk). 
‐ Højre‐venstre skala 
‐ Ny og gammel politik 
‐ Partiernes syn på indvandring, integration og flygtningekrise 
‐ Etnocentrisme og kulturrelativisme  

 
Historie: 
Faglige mål 

‐ anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, sam‐
fundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det enkelte fags særpræg 

‐ redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres be‐
tydning i en historisk og aktuel sammenhæng 

‐ reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende 
‐ diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 
‐ anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og 

samfundsmæssig art i Danmarkshistorien 
‐ sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk 

kultur og tænkning 
‐ undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle 

mønstre. 
Metode 

‐ indsamle, analysere og kritisk anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, 
statistik og billedmateriale 

‐ skelne mellem beskrivelse og vurdering og kunne identificere de værdier, der ligger til grund 
for egne og andres udsagn 

‐ formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt ved anvendelse af faglig termino‐
logi 

‐ argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne diskutere og vurdere konse‐
kvenserne af synspunktet. 

Fagligt indhold 
‐ identitetsdannelse i traditionelle, moderne og senmoderne samfund 
‐ globalisering og kulturmødet 
‐ religiøse og politiske brud i dansk eller europæisk perspektiv 

Kernestof 
‐ dansk historie og identitet 
‐ hovedlinjerne i europæisk historie fra antikken til i dag 
‐ forholdet mellem den vestlige kulturkreds og den øvrige verden. 

 
 
Religion:  

 Islam, herunder såvel nutidige tekster som tekster fra Koranen, med inddragelse af en 
europæisk og dansk kontekst.   

 Religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid.  
 Sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk 

kultur og tænkning  
 Formativ periode 
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 De fem søjler  
 Idealtyper  
 Islam i Danmark  
 Jan Hjärpe 

 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Historie: 
Arbejdsformer 

‐ Selvstændigt, samt plenumarbejde med kildemateriale, herunder kildekritik. 
‐ Mundtlige fremlæggelser 
‐ Skriftlige øvelser 

 
Religion: 
Arbejdsformer 

‐ Selvstændigt, samt plenumarbejde med religiøse tekster og religiøse problemstillinger. 
‐ Mundtlige fremlæggelser 
‐ Skriftlige øvelser 
‐ CL øvelser  
‐ It baserede øvelser med henblik på vidensdeling, bearbejdning   
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Titel 5 
 

Fællesfagligt forløb: Propaganda 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 
 
Kernestof 
Samfundsfag B&C, Systime, kapitel 4, ideologier.  
https://samfnustxc.systime.dk/index.php?id=8448#c38024 
https://samfnustxc.systime.dk/index.php?id=8450 
 
http://gymnasie.kenddinret.dk/#undervisningsforlob 
http://www.domstol.dk/om/publikationer/HtmlPublikationer/Profil/Profilbrochure%20-
%20DK/kap03.html 
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=168 
 
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=167 
https://www.youtube.com/watch?v=9hNwn8Y3rUw 
https://www.youtube.com/watch?v=Ll3FN3_7Obs&t=22s 
 
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=207 
 
 
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=202 
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=238 
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=201 (uddrag) 
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=203 
https://politiknu.systime.dk/index.php?id=791 
 
 
 
 
 
Supplerende stof 
Jyllandsposten.dk d. 19.11.2017  - Hemmelige erhvervsklubber breder sig til lokalpolitik 
Ekstrabladet.dk Tirsdag d. 7. nov. 2017 -Anklage om skjult lobbyisme på News: Minister i krig 
med TV2-profil 
Ritzau d. 19.04.2016 - Professor: EU-dom sender en varm kartoffel til Højesteret 
https://www.b.dk/globalt/afd-chef-vi-skal-vaere-stolte-af-de-tyske-soldater-under-anden-
verdenskrig 
3 AFD valgplakater 
https://www.fla.de/wp/dailys/tysklands-mest-omstridte-parti-har-offentliggjort-sit-
valgprogram/ 
https://videnskab.dk/en/node/23179 Hvorfor hopper vi på falske nyhedshistorier. 
https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/ny-forskning-folk-spreder-fake-news-meget-
hurtigere-end-sandheder 
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/danske-regioner-varsler-lockout-af-70000-
ansatte/7068790 
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Nyhederne.tv2.dk d. 1 marts 2018. Her er de tre vigtigste pointer fra Putins store tale (uddrag). 
www.b.dk d. 19 september 2016. Tal fra Ruslands valg. 
http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-03-01-homofobisk-valgvideo-er-set-af-millioner-og-det-
ligner-putins-vaerk 
 
Historie: 

1. Ideologierne i det 20. århundrede 
Frederiksen, Peter. ”Ideologiernes kamp” - Systime I-bog (2018) - Ideologiernes opståen, 
Liberalisme, Socialisme, Fascisme. 
Selvfundet materialet til fremlæggelse. 

2. Sovjetunionen 
Carl-Johan Bryld. ”Verden efter 1914 - Et dansk perspektiv” Systime I-bog (2018) - 
Sovjetunionen + Video om Stalin 
Propagandaplakat - ”Hvad gav Oktoberrevolutionen arbejderne?” (1919) 
Lenins politiske testamente (1922-23) 
En beretning om kollektivisering (1955) 

3. USA 
Thor Banke Hansen og Andreas Bonne Sindberg ”USA - Historie, samfund, religion” Sy-
stime I-bog (2018) 
Uafhængighedserklæringen 1776 (uddrag) 
Kimberly Amadeo. ”What is the American Dream?” (uddrag) (2017) 
”Defining the American Dream” - NYTimes Video. (2009) 
“Manifest Destiny” - History.com Video  
Donald Trump - “Make America great again!” - Kampagnebillede (2016) 
Barack Obama - “Tale ved FN 2013” (uddrag) 

4. ‐ 5. Den kolde krig 
Kai Otto V. Barner - Den kolde krig (Systime I-bog - 2018) - Den kolde krig - kamp 
uden krudt og kugler / Ideologier i kamp 
Andreas Bonne Sindberg og Henrik Bonne Larsen - Det moderne USA (Systime I-bog - 
2018) - Cubakrisen 1962 
Frederiksen, Peter. ”Ideologiernes kamp” - Systime I-Bog (2018) - Vietnamkrigen 
Trumandoktrinen (1947) (uddrag) 
”Opfattelser af Berlinmuren 1961” fra Johan Bender og Hans Kurt Gade, Stormagtspo-
litikken 1945-1982, 1984, s. 34-37 
”Ich bin ein Berlin” (1963) - Tale af John F. Kennedy (uddrag) 
24 timer vi aldrig glemmer - Murens fald (DR2 - 2009) 
Cuba krisen (DRK - 2013) 
Kennedys radiotale om Cubakrisen (1962) (uddrag) 
Khrusjtjovs andet brev til Kennedy (1962) (uddrag) 
Trailer fra “Full Metal Jacket” (1989) 
Anti-amerikanske propagandaplakater 
Francis Fukuyama “Historien er slut” (1989) (uddrag) 

6. ‐ 9. Projektperiode 

 
Religion: 
 
Arendt, Niels Henrik (1981). Religion og dialog, fra afsnittet: Kirke og politik i Tyskland fra 
1933 til i dag. Nyt Nordisk Forlag 

‐ Nazismen om religion og tekst 8.  
 
Nielsen, Peter Boile (2007). Etiske problemer og ideer. Systime: 
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‐ Tekst 11: K. E. Løgstrup: Skabelse og tilintetgørelse.  
 
Propagandaplakat ‐ ”Es lebe Deutschland” 1936.  
 
Mikkelsen, Poul Storgaard (2008). Den optimale behandling. Systime. s. 12‐22.  
 

Hansen, Thor Banke og Andreas Bonne Sindberg. USA ‐ Historie, samfund og religion. 
(ibog), Systime 

‐ 6.1 Civilreligion i USA 

Madsen, Poul Storgaard. Religionsportalen. Systime Phil Zuckerman: Flaget og civilreligion ‐ 
https://religion.systime.dk/?id=c2199 

 

Madsen, Poul Storgaard. Religionsportalen. Systime ‐ Povl Götke: Folkekirkekristendom og 

civilreligion ‐ https://religion.systime.dk/?id=c2197  

 
Supplerende:  
Bregengaard, Per. KRONIK: Marxismens religiøse rødder. Information. 12. oktober 20017 
 
Billeder af Lenins Mausoleum.  
 
 

Omfang 
 

Historie – 9 undervisningsgange af 3 lektioner (45 min pr. lektion) – 20,25 timer i alt 
Religion - 6 undervisningsgange af 2 lektioner (45 min pr. lektion) 
 

Særlige fo-
kuspunkter 

 
 
Faglige mål:  
 

 anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfunds-
mæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det enkelte fags særpræg 
– redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i 
en historisk og aktuel sammenhæng 
– reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende 

– undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre. 
 

– indsamle, analysere og kritisk anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistik og 
billedmateriale 
– skelne mellem beskrivelse og vurdering og kunne identificere de værdier, der ligger til grund for eg-
ne og andres udsagn 
– gennemføre en empirisk undersøgelse 
– formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt ved anvendelse af faglig terminologi 
– argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne diskutere og vurdere konsekvenserne 
af synspunktet. 

 
Faglige begreber fra samfundsfag: 
Magtens tredeling 
Dahls 5 demokrati kriterier
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Højre-venstre skala 
Skala for ny og gammel politik
Ideologier 
Konservatisme Klassisk: 

 
Moderne: 
 
Social: 
 
Nykonservatisme: 

Socialisme Revolutionær: 
 
Reform: 
 
Moderne: 
 
Socialdemokratisme: 

Liberalisme Klassisk: 
 
Moderne: 
 
Social:

Nationalisme 
Nationalismeformer Ekstrem 

 
Fædrelandskærlighed 
 
Banal

Populisme 
Adrian Hastings om hvordan nationer opstår
Anthony Smith om national identitet
Nationalstater 
Retssystemet i Danmark
Magt som besiddelse eller ressource  
Magt som relation mellem aktører  
Strukturel magt  

Institutionel magt 
Diskursiv magt 
Demokrati opfattelser Deltagelses demokrati 

 
Konkurrence demokrati 

Demokratiformer Direkte 
 
Repræsentativt 

Teorier om mediepåvirkning Kanyle teorien: 
 
To trins hypotesen: 



 

Side 27 af 28 

 
Reference modellen:  

Medialisering 
Spin 
Spin doktor  
Kommunkationsmodellen
Diskurs
Analyse skema til diskurs
Sociale medier Figur 11.8a og 11.8b: 

 
Hvordan sociale medier bruges af forskellige 
aktører: 
 
 

 
 
Historie: 
Faglige mål 

‐ anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, 
samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det enkelte fags særpræg

‐ redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres be‐
tydning i en historisk og aktuel sammenhæng 

‐ reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende 
‐ diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 
‐ undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle 

mønstre. 
Metode 

‐ indsamle, analysere og kritisk anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, 
statistik og billedmateriale 

‐ skelne mellem beskrivelse og vurdering og kunne identificere de værdier, der ligger til grund 
for egne og andres udsagn 

‐ formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt ved anvendelse af faglig termi‐
nologi 

‐ argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne diskutere og vurdere konse‐
kvenserne af synspunktet. 

Fagligt indhold 
‐ identitetsdannelse i traditionelle, moderne og senmoderne samfund 
‐ det gode samfund. 

Kernestof 
‐ hovedlinjerne i europæisk historie fra antikken til i dag 
‐ natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv 
‐ styreformer i historisk og nutidigt perspektiv 
‐ ideologiernes kamp i det 20. århundrede 

 
Religion:  

‐ Religiøse, etiske og filosofiske problemstillinger. 
‐ Religionens samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid.  
‐ Civilreligion. 
‐ Personkult. 
‐ Etik  
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Historie: 
Arbejdsformer 

‐ Selvstændigt, samt plenumarbejde med kildemateriale, herunder kildekritik. 
‐ Mundtlige fremlæggelser 
‐ Skriftlige øvelser 

 
Religion: 
Arbejdsformer 

‐ Selvstændigt, samt plenumarbejde med religiøse tekster og religiøse problemstillinger. 
‐ Mundtlige fremlæggelser 
‐ Skriftlige øvelser 
‐ CL øvelser  
‐ It baserede øvelser med henblik på vidensdeling, bearbejdning   

 
 
 
 
 
 
 

 


