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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1-3 
 

Historie: Europa fra vikinger til besættelse 

Indhold Frederiksen, Peter m.fl. Grundbog til Danmarkshistorien. København: Systime, 2012. 
s. 51-57, 60, (Middelalderen), 192-199 (Verdenskrig og verdenskrise 1914-1945). s. 
297-306 (Historisk metode og kildekritik). 
  
  
Vikinger:  
Ibn Fadlan om vikingernes (ar-rus’) skikke ca. 922: 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-
vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/ 
  
http://www.ribevikingecenter.dk/da/video/vikingerne-kort-fortalt/vikingerne-kort-
fortalt.aspx 

  
Middelalder:  
Harste, Gorm. Religionskrig. Weekendavisen nr. 37, d. 14-20. September 2001. Kultur. 
 
Frederiksen, Peter (2000). Grundbog til historie - indtil 1750. Systime. Kilde: Pave Ur-
ban opfordrer til korstog. s. 138-141.   
  

Besættelsen: 
Jørgensen, Eva Lange. Politiken. Historiker roser ’Under Sandet’ selv om der skrues 
>>liiige lovligt meget på drama-knappen<<. Politiken. d. 3.12.2015. - 
http://politiken.dk/kultur/art5601303/Historiker-roser-Under-Sandet-selv-om-der-
skrues-»liiige-lovligt-meget-på-drama-knappen«  
  
Jensen, Mona og Henrik Lundtofte. Modstand - træk af modstandskampen i Esbjerg, 
Ribe og Bramming. Esbjerg: Historisk Samling fra Besættelsestiden/Liljebjerget, 2015. 
s. 69-82 
  
Propaganda plakat: "Winterhilfswerk. Ein Volk hilft sich selbst!" - 

https://www.deutsche-digitale-
bibliothek.de/item/HPLPMW6DPXJP3LXZIHFARSFTDHBVBKVI 
Historisk samling fra besættelsestiden: www.illegalpresse.dk  
Følgende opslag:  

 Samarbejdspolitikken 
 29. august 1943 

  
Historisk samling fra besættelsestiden: www.illegalpresse.dk  
Følgende kilder:  

 http://www.illegalpresse.dk/articles/show/id/28#/reference?reference=5  
 http://www.illegalpresse.dk/articles/show/id/28#/reference?reference=9 
 http://www.illegalpresse.dk/articles/show/id/28#/reference?reference=8  

 http://www.illegalpresse.dk/articles/show/id/27#/reference?reference=83  

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/
http://www.ribevikingecenter.dk/da/video/vikingerne-kort-fortalt/vikingerne-kort-fortalt.aspx
http://www.ribevikingecenter.dk/da/video/vikingerne-kort-fortalt/vikingerne-kort-fortalt.aspx
http://politiken.dk/kultur/art5601303/Historiker-roser-Under-Sandet-selv-om-der-skrues-
http://politiken.dk/kultur/art5601303/Historiker-roser-Under-Sandet-selv-om-der-skrues-
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/HPLPMW6DPXJP3LXZIHFARSFTDHBVBKVI
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/HPLPMW6DPXJP3LXZIHFARSFTDHBVBKVI
http://www.illegalpresse.dk/
http://www.illegalpresse.dk/
http://www.illegalpresse.dk/articles/show/id/28#/reference?reference=5
http://www.illegalpresse.dk/articles/show/id/28#/reference?reference=9
http://www.illegalpresse.dk/articles/show/id/28#/reference?reference=8
http://www.illegalpresse.dk/articles/show/id/27#/reference?reference=83
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Opråb fra Esbjerg - Marts 1943: GIV AGT! ESBJERG BORGERE!  
 
Det tyske ultimatum til dan danske regering den 28 aug.1943. - 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/det-tyske-ultimatum-til-
den-danske-regering-den-28-aug-1943/  
  
Artikel fra Illegalt blad: Sydvestjylland, september 1943. Tyske Overgreb.  
 
Film: 
Ministeriernes Filmudvalg: Livsfare - Miner!, 1946 
(https://www.youtube.com/watch?v=Cqidu-8tCWM) 

  
Riefenstahl, Leni: Viljens triumf, 1935 (minut 0-5:00)  
(https://www.youtube.com/watch?v=GHs2coAzLJ8)  
  
Zandvliet, Martin: Under Sandet, Nordisk Film, 2015. 
Besættelsen den 9. April - www.dr.dk/undervisning/historie/besaettelsen-den-9-april 
 
 
Bruddet med tyskerne 1943.  
 
 
Store danskere - Erik Scavenius - https://www.youtube.com/watch?v=xNxrwtjrzyw  

  
Andet materiale: 
Dilemmaspillet: http://9april1940.dk  
Billeder fra Esbjerg - søgt på EBA. - http://eba.esbjergkommune.dk/foto-og-film.aspx 
 
 
 
 
 
 
 

 

Omfang 
 

30 lektioner á 45 minutter 

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: 
Historieopgaven 
Historiefaglig metode 
Historiebrug  
Dansk historie og identitet men fokus på vikingerne og besættelsestiden.  
  
Fokuspunkter:  
Vikinger 
Middelalder  

Besættelsestiden i Danmark og Esbjerg  

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/det-tyske-ultimatum-til-den-danske-regering-den-28-aug-1943/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/det-tyske-ultimatum-til-den-danske-regering-den-28-aug-1943/
https://www.youtube.com/watch?v=Cqidu-8tCWM
https://www.youtube.com/watch?v=GHs2coAzLJ8
http://www.dr.dk/undervisning/historie/besaettelsen-den-9-april
https://www.youtube.com/watch?v=xNxrwtjrzyw
http://9april1940.dk/
http://eba.esbjergkommune.dk/foto-og-film.aspx
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Væsentligste 
arbejdsformer 

 Klasseundervisning.  
 Par - og gruppearbejde,  
 Web 2.0  
 CL-øvelser 
 Skriftlig arbejde’ 
 Selvstændigt arbejde. 

 

 
 

Titel 4 

 

Fra vugge til grav 

Indhold 
Historie: 
 
Materiale:  
Frederiksen, Peter m.fl. Grundbog til Danmarkshistorien. København: 
Systime, 2012.  

 Kap. 6 (Den danske revolution),  
 Kap 7 (Industrialisering og demokrati) 
 Kap 9 (Velfærdsstaten)  
 Kap 10 (Danmark i Europa) 

 

Genopretningspolitikken: http://danmarkshistorien.dk/historiske-
perioder/ef-og-krisetider-1973-1989/genopretningspolitikken/  
 
Madsen, Maria (m. fl.) (2015). KS-bogen. Systime. s.179-183.  
Kilder:  
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/statsminister-poul-schlueters-k-nytaarstale-den-1-
januar-
1986/?no_cache=1&cHash=fd8082a5d13c603164d745e65742844a 
 
Christiansen, Christian: Om børnearbejde på en tobaksfabrik i 1890’erne, 

Danmarkshistorien: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/christian-christensen-om-boernearbejde-paa-
tobaksfabrik-i-
1890erne/?no_cache=1&cHash=71010262951b30337347ea3e53892ae5  
 
Epe, Ewald: Før vi fik bil. Fra Cirkusrevyen 1965 - 
https://www.youtube.com/watch?v=b5JuYMKw27Y  
 
Regulativ for Svendborg Kjøbstads Fattig - og arbejdsanstalt, 1872. s. 4-
11 
 
Det Socialdemokratiske Arbejderpartis 1888-program: 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/det-

http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/ef-og-krisetider-1973-1989/genopretningspolitikken/
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/ef-og-krisetider-1973-1989/genopretningspolitikken/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/statsminister-poul-schlueters-k-nytaarstale-den-1-januar-1986/?no_cache=1&cHash=fd8082a5d13c603164d745e65742844a
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/statsminister-poul-schlueters-k-nytaarstale-den-1-januar-1986/?no_cache=1&cHash=fd8082a5d13c603164d745e65742844a
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/statsminister-poul-schlueters-k-nytaarstale-den-1-januar-1986/?no_cache=1&cHash=fd8082a5d13c603164d745e65742844a
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/statsminister-poul-schlueters-k-nytaarstale-den-1-januar-1986/?no_cache=1&cHash=fd8082a5d13c603164d745e65742844a
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/christian-christensen-om-boernearbejde-paa-tobaksfabrik-i-1890erne/?no_cache=1&cHash=71010262951b30337347ea3e53892ae5
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/christian-christensen-om-boernearbejde-paa-tobaksfabrik-i-1890erne/?no_cache=1&cHash=71010262951b30337347ea3e53892ae5
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/christian-christensen-om-boernearbejde-paa-tobaksfabrik-i-1890erne/?no_cache=1&cHash=71010262951b30337347ea3e53892ae5
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/christian-christensen-om-boernearbejde-paa-tobaksfabrik-i-1890erne/?no_cache=1&cHash=71010262951b30337347ea3e53892ae5
https://www.youtube.com/watch?v=b5JuYMKw27Y
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/det-socialdemokratiske-arbejderpartis-1888-program/
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socialdemokratiske-arbejderpartis-1888-program/  

 
Lehrer, Tom: We will all go together when we go. 1959 - 
https://www.youtube.com/watch?v=frAEmhqdLFs  
 
Mørch, Søren: Danmarks historie 1880-1960, København: Gyldendal, 
1988. s. 17-19 
 
Frederiksen, Peter m.fl. Grundbog til Danmarkshistorien. København: 
Systime, 2012.  
Kilder:  

 27. Fæstebrev, 1745 

 28. Hoverireglement, 1770 
 41. Kanslergadeforliget, 1933. 
 46. Vi tjener mere, 1958. 

 
Film:  
Parlamentarismen indføres i Danmark 1901. Det samfundsvidenskabeli-
ge videoarkiv. - https://www.youtube.com/watch?v=IdfVddFuDGo  
 
Århus Universitet. Grundloven. - http://danmarkshistorien.dk/leksikon-
og-kilder/vis/materiale/grundloven/ 
 
100 års barndom - http://www.dr.dk/bonanza/serie/213/100-aars-

barndom/1963/100-aars-barndom-1900-1910-din-vilje-sidder-i-fars-
lomme 
 
100 års barndom - http://www.dr.dk/bonanza/serie/213/100-aars-
barndom/1612/100-aars-barndom-1960---1970-hvad-du-oensker-skal-
du-faa  
 
DR: Historiequizzen - Svendborg Fattiggård, 2015 
(https://www.dr.dk/tv/se/historiequizzen/historiequizzen-
2016/historiequizzen-svendborg-fattiggard)  
DR2: Velfærdsborgernes inflationsfest, afsnit 2, 2011 

 
Danskernes akademi - Velfærd part 1 (9.32 min) - 
https://www.youtube.com/watch?v=s32s0n1ybX0  
 
Aarhus Universitet: Enevælde: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/miniforedrag-den-danske-
enevaelde/?no_cache=1&cHash=201dcddf12f6df02ac63328b570b395e  
 
 

Religion:  
 
Religion 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/det-socialdemokratiske-arbejderpartis-1888-program/
https://www.youtube.com/watch?v=frAEmhqdLFs
https://www.youtube.com/watch?v=IdfVddFuDGo
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundloven/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundloven/
http://www.dr.dk/bonanza/serie/213/100-aars-barndom/1963/100-aars-barndom-1900-1910-din-vilje-sidder-i-fars-lomme
http://www.dr.dk/bonanza/serie/213/100-aars-barndom/1963/100-aars-barndom-1900-1910-din-vilje-sidder-i-fars-lomme
http://www.dr.dk/bonanza/serie/213/100-aars-barndom/1963/100-aars-barndom-1900-1910-din-vilje-sidder-i-fars-lomme
http://www.dr.dk/bonanza/serie/213/100-aars-barndom/1612/100-aars-barndom-1960---1970-hvad-du-oensker-skal-du-faa
http://www.dr.dk/bonanza/serie/213/100-aars-barndom/1612/100-aars-barndom-1960---1970-hvad-du-oensker-skal-du-faa
http://www.dr.dk/bonanza/serie/213/100-aars-barndom/1612/100-aars-barndom-1960---1970-hvad-du-oensker-skal-du-faa
https://www.dr.dk/tv/se/historiequizzen/historiequizzen-2016/historiequizzen-svendborg-fattiggard
https://www.dr.dk/tv/se/historiequizzen/historiequizzen-2016/historiequizzen-svendborg-fattiggard
https://www.youtube.com/watch?v=s32s0n1ybX0
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-den-danske-enevaelde/?no_cache=1&cHash=201dcddf12f6df02ac63328b570b395e
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-den-danske-enevaelde/?no_cache=1&cHash=201dcddf12f6df02ac63328b570b395e
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-den-danske-enevaelde/?no_cache=1&cHash=201dcddf12f6df02ac63328b570b395e
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Den danske salmebog: Du gav mig o Herre en lod af din jord 

Folkekirkens dåbsritual, autoriseret ved kgl. Resolution af 12. juni 1992. 
Religionsportalen (2011) ”Ritualteorier: Arnold Van Gennep og Jørgen 
Podemann Sørensen 
Jan Hjärpes religionsmodel. 
Ludvigsen, Lise, 2007. Religion i det senmoderne samfund, Systime s.14-
31 
ePoulsen, Allan et al.: ”Kristendom i nutid” Gyldendal Uddannelse, 2000 
(s. 88-89) 
 
Nielsen, Trille Bodil: Øjet, 1970 (musikvideo på Youtube) 
Ninian Smarts religionsteori (7 dimensioner) 

Uddrag fra filmen Narnia: 
https://www.youtube.com/watch?v=zgl4tqw2OKs 
https://www.youtube.com/watch?v=HQ6VAGyhWXM 
https://www.youtube.com/watch?v=w0u90NYqTCk 

Den sorte skole: kristendommens indførelse 

https://www.youtube.com/watch?v=U1zsJ1FM6Xk 

 

Luk. Kap. 10,25-37 (Lignelsen om den barmhjertige samaritaner) 

(http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline) 

Matt. Kap. 5-7 (Bjergprædikenen ) 

http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline 

1 Mosebog: skabelsesberetningerne 

2 Mosebog kap. 20,1-21 (de ti bud) 

http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline 

Grundloven paragraf 4 

”5 skarpe om kristendommens danske historie” og "5 skarpe om kristne tek-

ster" (DR) https://www.dr.dk/tv/se/5-skarpe 

Den barmhjertige samaritaner (lego-version) 

https://www.youtube.com/watch?v=70F8yrjKE-o 

 

 

Samfundsfag: 
Kernestof: 
”Hvad er socialisation ?”, Luk samfundet op, side 38-41 
 
”Samfund og individ”, Luk samfundet op!, side 61 – 76 

 
”Danmark i tal 2016”, Danmarks Statistik 

”65 år i tal”, Danmarks Statistik 
 
”Økonomisk ulighed i Danmark”, CEVEA, 22.8.2014 
https://www.youtube.com/watch?v=8aC9_v-AbS4 
 
Velfærdsmodeller 
https://systime.dk/index.php?id=1319#c8552 

https://www.youtube.com/watch?v=zgl4tqw2OKs
https://www.youtube.com/watch?v=HQ6VAGyhWXM
https://www.youtube.com/watch?v=w0u90NYqTCk
https://www.youtube.com/watch?v=U1zsJ1FM6Xk
http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline
http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline
http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline
https://www.dr.dk/tv/se/5-skarpe
https://www.youtube.com/watch?v=70F8yrjKE-o
https://www.youtube.com/watch?v=8aC9_v-AbS4
https://systime.dk/index.php?id=1319#c8552
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Supplerende stof: 
”Økonomien bestemmer hvor mange børn der bliver født”, dr.dk., 
2.2.2016 
 
”Uanset hvor mange gange man hjælper et barn til verden, er det lige 
fantastisk”, Information, 20.6.2016 
 
”Velfærdsstaten”, miniforedrag: 
https://www.youtube.com/watch?v=MdK2a4KdXFQ 
 
”Dit barn har godt af at gå i institution”, www.voresborn.dk, 3.1.2011 
 
”Muslimske piger kontrollerer og sladrer om hinanden”, Berlingske Poli-
tico, 20.4.2016 
 
Khadija 
https://www.youtube.com/watch?v=wnM11OHV2F8 
 
”På røven i Nakskov”, 22.4.2016 
https://www.youtube.com/watch?v=k_IPSqbp8Es 
 
Ung i Europa 
https://www.youtube.com/watch?v=D5AIqybV-WU 
 
www.eu.dk/da/fakta-om-eu/medlemslande/oekonomimodul 
 
www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=26661 
 
www.b.dk/politico/se-hvordan-din-skt-bliver-brugt 
 
www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/offentligt-forsoergede 
 
www.dst.dk/da/Statisktik/nyt/NytHrml?cid=21559 
 
”Ældre er moderne og gider ikke sidde som en grå masse på plejehjem-
met”, dr.dk, 12.8.2015 
 
”Afsked med arbejdsmarkedet kan føre til depression og misbrug”, Krist-
ligt Dagblad, 6.3.2016 
 
Diverse hjemmesider, bøger og tidsskrifter i relation til gruppernes felt-
arbejde på Fanø 

 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MdK2a4KdXFQ
http://www.voresborn.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=wnM11OHV2F8
https://www.youtube.com/watch?v=k_IPSqbp8Es
https://www.youtube.com/watch?v=D5AIqybV-WU
http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/medlemslande/oekonomimodul
http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=26661
http://www.b.dk/politico/se-hvordan-din-skt-bliver-brugt
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/offentligt-forsoergede
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Omfang 
 

2 ugentlige lektioner fra januar til april 2017 i religion og samfundsfag. 
3 ugentlige lektioner fra januar til april 2017 i historie.  

Særlige fokuspunkter Religion og samfundsfag: Dansk historie og identitet men fokus på vikin-
gerne og besættelsestiden.  
 

Historie: 
 

 Fællesfaglighed 
 Danmarkshistorien fra 1750-1989 
 Barndom i Danmark 
 Velfærdsstaten 
 Formulere, forklare, undersøge og diskutere en flerfaglig pro-

blemstilling.  
 Anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at 

opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig 
art i Danmark. 

 

  
 
 

Væsentligste arbejdsformer  Klasseundervisning.  
 Par - og gruppearbejde,  
 Web 2.0  
 CL-øvelser 
 Skriftlig arbejde 
 Selvstændigt arbejde. 
 Fællesfagligt projektforløb med udstilling 

 

 
 

Titel 4 
  

Fra vugge til grav  (16 x) 
 

 Samfundsfag  
(16x o 16q blev sammenlagt efter 1. HF år, hvorfor undervisningsindholdet 
adskiller sig en anelse fra hinanden i det første forløb) 

Indhold Kernestof: 
Ole Hedegaaard Jensen: Dit samfund - Samfundsfag på C-niveau (Systime: År-
hus 2005) side 7-9 (Introducerende om samfundsfag: om fagets identitet, un-
derdiscipliner og metoder og om Blooms reducerede taksonomi. 
  

Henrik Kureer og Claus Lasse Frederiksen: Samfundsfag C (3. udgave) (Systime: 
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Århus 2012) 

 Side 144-152 (om socialisering og identitetsdannelse). 
  
Flemming Gräs: C-Samfundet: en grundbog om det danske samfund (Gylden-
dal: København 2005) 

 side 21-27 (om sociale normer og roller, socialisering og dobbeltsociali-
sering, opdragelsesformer). 

  
Jørgen Winding: BasissamfDK (2. udgave) (Systime: Århus 2005) 

 side 33-41 (om socialisering og socialkarakterer i det traditionelle, det 
moderne og det senmoderne samfund). 

  

Maria Bruun Bundsgård, Evald Bundgård Iversen og Thomas Secher Lund: So-
ciologisk set - en grundbog i sociologi (Systime: Århus 2009) 

 side 22-34 (om familien og familietyper) 
 side 34-40 (om social identitetsdannelse) 
 side 71-81 (om sociale roller, herunder kønsroller).  

  
Benny Jacobsen og Ove Outsen: Liv i Danmark - Grundbog til samfundsfag på 
C-niveau (2. udgave) (Columbus: København 2010) 

 side 11-13 (om Thomas Ziehe teori om subjektivisering, potensering og 
ontologisering i det senmoderne samfund). 

  
Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op! (2. udgave) (Colum-

bus: København 2015) 
 side 175-184 (om velfærdsssamfundet og Gøsta Esping-Andersens tre 

velfærdsmodeller, om faser i velfærdssamfundets udvikling) 
 side 185-191 (om velfærdssamfundets finansiering og udgifter, om vel-

færdssamfundets udfordringer: den demografiske udfordring og for-
sørgerbyrdeproblematikken, om individualisering og rettighedstænk-
ning samt strategier til afhjælpning af velfærdssamfundets udfordrin-
ger). 

  
Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen: din grundbog om politik, 
økonomi og velfærd (Columbus: København 2013) 

 side 81-86 (om liberalisme, konservatisme, socialisme og sociallibera-
lisme) 

  
  
Benny Jacobsen og Janus Gaarsmand Jacobsen: Velfærdsstatens mange liv 
(Columbus: København 2006) 

 side 124-128 (om hvorfor velfærdsstaten opstod: funktionalistisk teori 
og konfliktteori som forklaringer). 

 Side 129-140 (om individualiseringen af samfundets borgere og for-
ventningsklemmen på velfærdsstaten). 

  
Supplerende stof: 

Per Schultz Jørgensen: ”Analyse: Genopdragelse. Familien vender stærkt tilba-
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ge” (pol.dk 22-06-2008). 

  
”21-årig pige bliver beruset af metalmusik” (pol.dk 23-07-2010). 
”Emo er en kult for surmulende teenagere” (pol.dk 03-02-2009). 
”Sandra klæder sig ud til japansk manga” (pol.dk 01-07-2010). 
”Tæsk giver livet værdi” (b.dk 08-10-2006). 
  
Grafiske repræsentationer af talmateriale fra Velfærdskommissionens rapport 
2005 og Danmarks Statistik: 
-Figur 17.8.A: Velfærdskommissionens fremstilling af den tidsindstillede de-
mografiske bombe. Færre til at forsørge flere. 
-Figur 17.8.B: Velfærdskommissionens fremstilling af den tidsindstillede demo-

grafiske bombe. Offentlige indtægter og udgifter hvis vi ikke gør noget. 
- Figur 17.8.C: Arbejdsstyrkens udvikling. 
(Kilde: Forlagetcolumbus.dk/boeger/oekonomi-og-eoe/politik-og-
oekonomi/figurer-og-tabeller) 
.Befolkningen fordelt efter alder (Danmarks Statistik). 

-Middellevetid for 0-årige (Danmarks Statistik). 
-Levende fødte og døde efter tid (Danmarks Statistik). 
http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=19038# 
  
Jørgen Goul Andersen: ”Ældreforsørgerbyrden aflyst” (Ugebrevet Mandag 
Morgen 30-11-2014). 
  

DR2-dokumentar: Danskernes akademi - Velfærdsstaten fra vugge til grav 
(2012). 
  
Læserbreve anvendt til analyse af politiske ideologier: 
Hans Christian Bruus: ”Velfærdsstaten undergraver sammenhængen i famili-
en” (jp.dk 05-06-2016). 
Helga Mathiassen: ”Nej. De rige har ikke fortjent deres rigdom” (Informati-
on.dk 22-08-2016). 
  

Omfang 
  

37 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fo-
kuspunkter 

Fagligt indhold og kernestof: 
 Socialisation og børneopdragelse, sociale roller, kønsroller, socialkarak-

terer og familietyper i traditionelle, moderne og senmoderne samfund. 
 det gode samfund: Det danske velfærdssamfund. 
 politiske ideologier 
 identitetsdannelse og socialisation 
 sociale og kulturelle forskelle, herunder velfærd og fordeling 
 økonomiske sammenhænge. 

  
Metodiske færdigheder: 

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

 skelne mellem beskrivelse og vurdering og kunne identificere de vær-

http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=19038
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dier, der ligger til grund for egne og andres udsagn 

 gennemføre en empirisk undersøgelse 
 formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt ved anven-

delse af faglig terminologi 
 argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne diskutere 

og vurdere konsekvenserne af synspunktet. 
  
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 og politiske grundholdninger og 

deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng. 
 anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammen-

hænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmarkshistorien. 
 undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og so-

ciale og kulturelle mønstre. 

 
  

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, brainstorm, diskussion, fremvisning af dokumentarfilm, 
projektarbejde med almindelig fremlæggelse, projektarbejde med slutproduk-
ter på udstillingsmesse, gruppearbejde, paropgaver. 
  
  

 
 
 
 

Titel 4 

 

Fra vugge til grav (Kristendom 16x) 

 

(16x o 16q blev sammenlagt efter 1. HF år, hvorfor undervisningsindholdet ad-
skiller sig en anelse fra hinanden i det første forløb) 

Indhold  

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 samfunds-

fagsgruppen på HF. Systime s. 37-43. 

 

Den danske samlebog: Dåbsritualet. 

 

Gads religionsleksikon. Kristendom. 

 
Biblen: http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline - udgiver: Bi-
belselskabet: 

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

http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline
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- 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. Velfærds-
staten, 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 

 

30 lektioner a 45 min.  

Særlige fokus-

punkter 

 Kristendommens formative periode 

 Kristendom i nutid med særlig fokus på Danmark.  

 Ritualer 

 Diakoni 

 Hjælpeorganisationer 

 Ninian Smarts 7 dimensioner.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Klasseundervisning.  

 Par - og gruppearbejde,  

 Web 2.0  

 CL-øvelser 

 Skriftlig arbejde’ 

 Selvstændigt arbejde. 

 

 

http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/luther#1718-5233
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/2014-08-06/lutheransk-propagandakunst
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/2014-08-06/lutheransk-propagandakunst
https://www.youtube.com/watch?v=S4eMsP32VAg
http://www.bt.dk/film-og-tv/jagt-paa-seertal-eller-naestekaerlighed-her-gives-babyer-vaek-i-tv-show
http://www.bt.dk/film-og-tv/jagt-paa-seertal-eller-naestekaerlighed-her-gives-babyer-vaek-i-tv-show
https://religion.systime.dk/?id=c2013
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 5 
 

Tyskland 

Indhold 
Historie: 
 
Nedergaard, Peter (2018 i-bog). Tyskland - en grundbog i politik og økonomi. Sy-
stime. 

- 2.2. Reformationen 
- 2.3. Trediveårskrigen 

- 2.5. Tysk nationalisme 
- 3.4. Besættelsesperioden i Vesttyskland og DDR 
- 4.1. Adenauerperioden 
- 4.2. Erhard, Kiesinger, Brandt og Schmidt 
- 4.3. Kohl-perioden 

- 4.4. Schröder og Merkel 
- 4.5. DDR 

 
Bryld, Carl-Johan (2018 i-bog). Verden efter 1914 - i dansk perspektiv. Systime 

- Kapitel 2: Første Verdenskrig 
- Konflikter i Europa 
- Stormagtsforbund 

- Håbet om varig fred 
- Hvorfor brød krigen ud? 
- Greb Tyskland efter magten? 

- Økonomisk krise efter 1. verdenskrig 
- Tyskland: Weimarrepublikkens svaghed 
- Kilde: Versaillestraktaten 
- Kilde: Den jødiske fabrikant Oskar Münsterbergs dagbog fra Berlin  
- Kilde: Amerikansk ugerevy 
- Kilde: Præsident Kennedys tale 25. juli 1961 
- Kilde: Warzavapagtlandene om Berlinmuren, 1961 

 

Frederiksen, Peter (2018 - i-bog).Ideologiernes samfund - kampen om det gode 
samfund. Systime 

- Det tyske demokrati (1919-1933) 
- Nazismens Tyskland 
- Kilde: Den danske nazistleder Fritz Clausen om organismetanken 

 
Folkedrab.dk 

- Kilde: Nürnberg-lovene: https://www.folkedrab.dk/kilder/kilde-nurnberg-
lovene  

 
Film:  
 

BBC-dokumentar - World War One: 

https://www.folkedrab.dk/kilder/kilde-nurnberg-lovene
https://www.folkedrab.dk/kilder/kilde-nurnberg-lovene
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https://www.youtube.com/watch?v=QPdFo8nwkZI  

 
Uddrag af Winston Churchills jerntæppetale: 
https://www.youtube.com/watch?v=qAyXXepUgrE&t=18s  
 
Uddrag fra “Intet nyt fra Vestfronten” - scenen i klasseværelset: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hl0MwCyVuSw  
 
Ted-Ed ”The Rise and Fall of the Berlin Wall”: https://ed.ted.com/lessons/the-rise-
and-fall-of-the-berlin-wall-konrad-h-jarausch  
 
Folkeforføreren Hitler, afsnit 1: www.cfu.dk  

 

Samfundsfag: 
 
Kernestof 
 

- Tyskland - et land i forandring, af Kirsten Krehan og Andreas Springer, 
2016; udvalgte tekster, tabeller og figurer; side 83-89, tabel 2.5., tekstboks 
om Wutbürger, tabel 5.1., figur 5.2., figur 4.2., figur 4.11, tekstboks om 
Agenda 2010, tekstboks om Henkel koncern - et eksempel på global play-
er, kapitel 12: Tysklands andet økonomiske mirakel 

- Tyskland - en grundbog i politik og økonomi, Peter Nedergaard, 2014 

side 135, 138 og 139 
- Tyskland efter 1989, Torben Kitay, 2015 

Side 142-146 
- Luk samfundet op, Peter Brøndum, Thor Banke Hansen, 2014 

Side 105-118 
 
 

Supplerende stof 
- Diverse valgplakater fra forbundsdagsvalget i september 2017 
- ”De fattige tyskere”, Flensborg Avis, 3.3.2017 
- Bundestagswahl- 2017.com, diverse tabeller og statistikker i forbindelse 

med forbundsdagsvalget 
- ”Sonnenallee”,  https://www.youtube.com/watch?v=eeWJ5Rx3lAw, Lean-

der Heussmann, 1999 
- Registrerede flygtninge i Tyskland 2015, Bundesamt for Migration und 

Flüchtlinge 
 

Religion 
1.Mosebog 12,1-3; 17,1-10 
2.Mosebog 12, 1-20; 19, 5-8; 20, 8-11; 35, 1-3 
2.Samuel 7, 1-29 
Andreasen, Esben et al. 2005. Religion og kultur – en grundbog. Systime, s. 119-

140. 

https://www.youtube.com/watch?v=QPdFo8nwkZI
https://www.youtube.com/watch?v=qAyXXepUgrE&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=Hl0MwCyVuSw
https://ed.ted.com/lessons/the-rise-and-fall-of-the-berlin-wall-konrad-h-jarausch
https://ed.ted.com/lessons/the-rise-and-fall-of-the-berlin-wall-konrad-h-jarausch
http://www.cfu.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=eeWJ5Rx3lAw
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Arendt, Niels Henrik, 1981. Religion og politik s. 15-18, 24-30 

Cristos indpakning af Rigsdagsbygningen i Berlin (billede) 
Dokumentar: Jøden og arieren, 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Omfang 
 

2 ugentlige lektioner á 45 minutter fra 14.08 til 13.11.2017 (samfundsfag og reli-
gion) 

3 ugentlige lektioner á 45 minutter fra 14.08 til 13.11.2017 (historie) 

Særlige fokus-
punkter 

Historie: I forløbet om Tyskland har kursisterne skulle arbejde med at ”redegøre for for-

skellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i en 

historisk og aktuel sammenhæng.” Ved at kende til Tysklands historie har målet været at 

de skulle opnå et kendskab til europæisk historie, styreformer og ideologiernes kamp. 

 
Samfundsfag: 

Sammenligning af politiske systemer og ideologier 
Forskellige ideologier 

- Liberalisme 
- Konservatisme 
- Socialisme/kommunisme 
- Regressiv 
- Progressiv 
- Legitimerende 

Forskellige økonomiske systemer 
- Kapitalisme 
- Planøkonomi 
- Social markedsøkonomi 

Sammenligning af politiske systemer 
- DDR 
- BRD 

- DANMARK 
Fokus på partierne  
De tyske partier (CDU/CSU, SPD, FDP, De GRØNNE, De LINKE, AfD/Alternative für 
Deutschland) 
 
Politisk system 
Føderalisme, magtens tredeling, spærregrænse, 2 kamre, regeringen 
 

Fokus på forskelle og ligheder mellem forskellige politiske systemer 
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DDR, Tyskland, Danmark 

 
Den tyske velfærdsmodel og dens aktuelle udfordringer 

- Den demografiske udvikling 
- Stigende forventninger 
- Stigende udgifter 
- Indvandringen/flygtninge 

- Velfærdstrekanten 
 

Forbundsdagsvalget og de aktuelle politiske udfordringer 
- Agenda 2010/Hartz IV 
- Stigende ulighed og fattigdom 
- Partiernes holdning hertil 

- Det økonomiske kredsløb 
 
Tyskland i international kontekst 

- Tysklands økonomiske udvikling i 00´erne 
- Tyskland som eksportlokomotiv 

 
Metodisk fokus 

- Kvalitative, kvantitative og komparative analyser 
- Fagets taksonomi 
 

Religion: Ritualanalyse, Ninian Smarts model, Nazisme som pseudoreligion, Jøde-

dom, erindringskultur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

- Klasseundervisning 
- Arbejde individuelt 

- Arbejde i par 
- Gruppearbejde 
- prøveeksamen med udgangspunkt i et bilagssæt  
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Tyrkiet 
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Indhold Kitir, Deniz et al. (2018 - i-bog). Tyrkiet - historie, samfund og religion. Systime 

 
Det Osmanniske rige 

- Osmannerriget i støbeskeen 1280-1453 
- Osmannerriget efter Konstantinopel 
- Et storrige i frit fald 
- Omrids af det nye Tyrkiet 
- Ungtyrkernes periode 
- Kilde: det bulgarske folk under osmannisk herredømme 

Kemal Atatürk og Tyrkiet 
- Skabelsen af det sekulære Tyrkiet 
- Et europæisk Tyrkiet gennem reformer 

- Nationalisme som ideologi 
- Er kemalisme forenelig med demokrati? 
- Kilde: Atatürks tale i byen Akhisar 

Tyrkiet efter Atatürk 
- Kemalismen under pres 
- Et delt samfund 

Minoriteter i Tyrkiet:  
- Tyrkisk nationalisme (uddrag) 
- Kurdere i Tyrkiet 
- Kilde: Vær god, ikke at kalde det et folkedrab 
- Kilde: Historietesen om tyrkerne og den civiliserede verden 

Tyrkiet og Europa 

- Tyrkiet og Europa 
- Tyrken som fjende 
- Kilde: Martin Luther: En hærprædiken imod tyrkerne. 1529.  

 
Film: 
 
Dokumentar: Et nyt imperiums hovedstad 
 

Samfundsfag: 
Kernestof 

Grundbogen: Tyrkiet, historie, samfundet,religion; systime, udvalgte kapitler 
 
Supplerende stof 
https://www.youtube.com/watch?v=zVNk3ViJ0b8 

http://www.dst.dk/da/Statistik/international-statistik/eurostat/EUpublikationer 

http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/ 
WEOW  
www.globalis.dk/lande 

Økonomiske tendenser, Markedsfokus på Tyrkiet, Dansk Industri, december 2017 

 
Erdogan - Tyrkiets magtfulde mand , TV, Cfu, 2017 

”Halvmåne – tyrkernes eneste ven er tyrkerne”, http://www.his2rie.dk/kildetekster/tyrkiet-1923-

2013/kildetekst-5/ 

https://www.youtube.com/watch?v=zVNk3ViJ0b8
http://www.dst.dk/da/Statistik/international-statistik/eurostat/EUpublikationer
http://www.globalis.dk/lande
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Underviserfremstillede powerpoints med opgaver vedr. Tyrkiets politiske og økonomiske udvikling 

 

Religion 
Kernestof 
Madsen, Lene et al.: ”Grundbogen til Religion C”, Systime 2013 (s. 92-118) heri 
indgår uddrag fra Koranen (Sura 3,18; 2,238; 2,277; 2,185; 2,197) 
5 skarpe om islam” (DR) https://www.dr.dk/tv/se/5-skarpe/5-skarpe-om-islam 
 
Supplerende materiale:  
Det slører stadig (satireprogram på DR):  
”For hellig til love” https://www.youtube.com/watch?v=FLnU-PU8NvY 

Perkerdansk, tv-program, sendt på DR i feb. 2017. Episode 4: Udseende 
https://www.youtube.com/watch?v=U0hkaMXsRl8&t=33s 
Dokumentar: Kismet – how Turkish Soap Operas changed the world, 2013 (uddrag) 
https://www.youtube.com/watch?v=NX8Un4nneXg&t=1191s 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Omfang 
 

2 ugentlige lektioner á 45 minutter fra november-februar (samfundsfag og religi-
on) 
3 ugentlige lektioner á 45 minutter fra november-februar (historie) 

Særlige fokus-
punkter 

Historie: Forholdet mellem den vestlige kulturkreds og den øvrige verden. Fokus 
har været på Osmannerriget og republikkens forhold til Europa, og hvordan både 
religion og militær har spillet en rolle i den forbindelse.   
 

Samfundsfag:  
Tyrkiets politiske og økonomiske udvikling i 00erne med fokus på 
AKP´s og Erdogans rolle samt 
Folkeafstemningen og overgangen fra parlamentarisk til præsidentiel demokrati 
Faglige mål 
- at blive fortrolig med det tyrkiske samfund og aktuelle problemstillinger mhp. 
- at kunne forstå og kunne føle med i mediernes dækning af Tyrkiet 
 
Religion:  
Vi har primært arbejdet med klassisk islam, som kursisterne for første gang er ble-
vet introduceret til.  
Kursisterne har også arbejdet lidt med religionens skiftende rolle i Tyrkiet og har 

arbejdet med Jan Hjärpes idealtyper.  

https://www.dr.dk/tv/se/5-skarpe/5-skarpe-om-islam
https://www.youtube.com/watch?v=FLnU-PU8NvY
https://www.youtube.com/watch?v=U0hkaMXsRl8&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=NX8Un4nneXg&t=1191s
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De har meget kort haft om sufisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 Feltarbejde - besøg i en tyrkisk moské. 
 Gruppearbejde parvis og i synopsisgrupper 
 Synopsistræning 
 Underviserstyrede klassediskussioner  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Titel 7 
 

USA 

Indhold  
Hansen, Thor Banke et al. (2018 ibog - læreplan 2019) USA - historie, samfund 
og religion. Systime 
 
1.2. Fra europæiske kolonier til amerikansk føderation. 

- De engelske kystkolonier i 1600-1700-tallet 
- Opgøret med den gamle verden 
- Den amerikanske uafhængighedskrig 

- Den amerikanske forfatning - 13 stater bliver til en føderation 
- A Manifest Destiny - USA udvider sig 

1.3. Slaveri og borgerkrig 
- Slaveri og trekantshandel 
- Borgerkrigen 
- Kilde: Lincoln om borgerkrigens mål 

1.5 Amerikansk udenrigspolitik frem til Første Verdenskrig - isolationisme eller 
aktivisme? 

- En pragtfuld lille krig der fødte en stormagt 
- USA og første verdenskrig 
- Kilde: Rudyard Kipling - Hvid Mands Byrde 
- Kilde: Erklæring fra den Anti Imperialistiske Liga 

1.6. Den progressive periode, børskrakket og New Deal 
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- Fra monopoler til progressivisme 

- Wall Street Krakket 
- F.D. Roosevelt og New Deal 
- Kilde: Herbert Hoover: State of Union, 1930 
- Kilde: F. D. Roosevelt: Fireside Chat nr. 6, 1934 

1.7. Efterkrigstidens Amerika - The Great Society? 
- USA i 1950’erne, Fair Deal, Eisenhower og overflodssamfund 
- USA i 1960’erne, JFK, Lyndon B. Johnson og Great Society 

1.8. Den kolde krig 
- 1947-1962 - Den klassiske koldkrigsperiode 
- Fra inddæmning til roll back 
- Cuba 

- 1963-1979 - Afspænding 
- Afspænding - SALT og Helsinki-aftalen 

1.9. Den konservative revolution - lavere skat, større ulighed og finanskrise 
- Reaganomics 
- Kilde: Ronald Reagan: Tale til Den Nationale Forsamling af Evangelikale, 

1983 
1.10. Den nye verdensorden og chokket den 11. september 

- Den nye verdensorden og FN 
- Clinton og Washington konsensus 
- Den 11. september - chok og efterveer 
- Krigen mod terror 

4. Afroamerikanere: Fra slaveri til en plads på samfundets bund? 

4.4 Raceforskelle og kriminalitet i USA i dag 
- Borgerrettigheder og politik 

5.1 Religion, moral og værdier i amerikansk politik 
 
 
 
Politiken.dk: De fleste nyfødte amerikanere tilhører en minoritet: 
https://politiken.dk/udland/art5387824/De-fleste-nyf%C3%B8dte-amerikanere-
tilh%C3%B8rer-en-minoritet  
 
Buzzfeed.com: 20 Hilarious Tweets About Celebrating Columbus Day: 

https://politiken.dk/udland/art5387824/De-fleste-nyf%C3%B8dte-amerikanere-
tilh%C3%B8rer-en-minoritet  
 
 
Gorbatjovs tale i FN’s generalforsamling, 7. december 1988: 
www.overblik.gyldendal.dk  

 
 
Uddrag af Uafhængighedserklæringen: Kilde: Allan Ahle, Den amerikanske bor-
gerkrig, 2001, s. 17-19 

 
 

Antikmuseet.dk  

https://politiken.dk/udland/art5387824/De-fleste-nyf%C3%B8dte-amerikanere-tilh%C3%B8rer-en-minoritet
https://politiken.dk/udland/art5387824/De-fleste-nyf%C3%B8dte-amerikanere-tilh%C3%B8rer-en-minoritet
https://politiken.dk/udland/art5387824/De-fleste-nyf%C3%B8dte-amerikanere-tilh%C3%B8rer-en-minoritet
https://politiken.dk/udland/art5387824/De-fleste-nyf%C3%B8dte-amerikanere-tilh%C3%B8rer-en-minoritet
http://www.overblik.gyldendal.dk/
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- Brug og misbrug af antikken: 

http://antikmuseet.au.dk/undervisning/gym/brug/  
- Magtens facader: http://antikmuseet.au.dk/undervisning/gym/magt/  

 
Film: 

- Dokumentar: Statuen der skabte kaos: www.cfu.dk  
- Trailer til Invasion of the Body Snatchers: 

https://www.youtube.com/watch?v=kYrcyROSjl0  
 

Samfundsfag: 
 

Kernestof:   
”USA Historie, samfund, religion”, systime, 2015  
Uddrag:  
”USA ́s udfordringer”, Columbus,  
2014, side 15 – 18, side 27-38  
”Dit samfund – tjek det ud!”, Columbus 2010  
”USA efter 9/11”, Columbus, 2007  
Supplerende stof 
Dying Detroit  
https://www.youtube.com/watch?v=02x8EHXPfB0 
Wealth Unequality in America  
https://www.youtube.com/watch?v=QPKKQnijnsM 

 
USA´s initernationale økonomiske rolle 
www.imf.org  
 

ANALYSE De amerikanske arbejdere bliver fattigere, fordi de amerikan-
ske virksomheder bliver større9. marts 2018 Information  

”Derfor er verdens ældste demokrati ved at gå itu”, Politiken, den 30.9.2014 

”Klar dig selv kultur gør USA til mester i integration”, Kristligt Dagblad 9.10.2015 

https://vimeo.com/183990298 
 
Underviserproduceret materiale om økonomisk og kulturel udvikling i USA samt 
undervisersammensat kompendie om kulturmøder. 
   
Diverse hjemmesider i forbindelse med udredning af udvalgte delstaters særlige 
ken- 
detegn med henblik på at afdække forskellighederne delstaternes i mel- 
lem. 
 
 

 

http://antikmuseet.au.dk/undervisning/gym/brug/
http://antikmuseet.au.dk/undervisning/gym/magt/
http://www.cfu.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=kYrcyROSjl0
https://www.youtube.com/watch?v=QPKKQnijnsM
http://www.imf.org/
https://vimeo.com/183990298
https://vimeo.com/183990298
https://vimeo.com/183990298
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Omfang 
 

2 ugentlige lektioner á 45 minutter fra februar-maj (samfundsfag og religion) 
3 ugentlige lektioner á 45 minutter fra februar-maj(historie) 

Særlige fokus-
punkter 

Historie: 
- De amerikanske værdier ifm. bruddet med Europa og oplysningstiden. 
- Kontrasten mellem den amerikanske drøm og den amerikanske virkelig. 
- Alle mennesker er skabt lige over slaveri og manglen på borgerrettighe-

der 

- Kontrasten mellem liberalisme og kommunisme 
- Anti-imperialisme og imperialisme 

 
Samfundsfag 
Fokus:  
- USA`s mangfoldighed, modsætningsfylde, ulighed på den ene side  
( herunder kulturmøder) 
- Sammenhængskræfterne på den anden side 
- Forskelle og ligheder mellem parlamentarisk og præsidentiel demokrati 
- USA økonomiske udvikling i 00´erne ( herunder finanskrisen og USA´s 
Internationale økonomiske rolle. 
 

Faglige mål: 
- At kunne anvende samfundsfaglige begreber, teorier og modeller  

- At udvikle overordnet forståelse for økonomiske sammenhænge 

- At udvikle overordnet forståelse for forskelle mellem politiske systemer 

og deres betydningen af politiske beslutningsprocesser 

At kunne forstå og forklare sammenhængskræfterne og konfliktfelter i amerika-
nernes hverdag.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

- gruppearbejde i par og 3-til 4 personers grupper 
- forskellige spil til repetition af fagbegreber, teorier og modeller 
- underviserstyret klassediskussioner 
- læsning af artikler mv. i undervisningstimerne  
- Skriftligt arbejde 
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