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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Maj-juni 2017-2018 

  

Institution VUC Vest  

Uddannelse Hf2  

Fag og niveau Kultur og samfundsfagsgruppe  

Lærer(e) Jørn Wenzelsen, Zehra Yücel (re), Katrine Kjeldal Jørgensen 

Hold 16P 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 
1 

Introduktion til historie  

Titel 
2 

Identitetsdannelse i det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund (fællesfaglig 
forløb)  

Titel 
3 

Tyskland (fællesfaglig forløb) 

Titel  

4 

Kulturmøder (fællesfaglig forløb)   

Titel 
5  

Velfærdsstaten (fællesfaglig forløb)  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Side 2 af 15 

  

  

 
  



 

Side 3 af 15 

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

 
Titel 1 
 

Introduktion til historie   

Indhold Vikingetiden:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=dWb0Dsq5ezQ&feature=youtu.be, ”Hvad kan vi 
bruge vikingerne til?”, Nationalmuseet.dk.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=b8sP7k0QWxM, ”Vikingerne - kort fortalt”, DR 
historie.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=77-H-mzNabM, ”Trosskifte - da vikingerne blev 
kristne”, Nationalmuseet.dk.  
 
 https://www.youtube.com/watch?v=U1zsJ1FM6Xk, ”Den sorte skole: Kristendom-
mens indførelse”, Dr.dk.  
 
Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden før 1914”. Forlag: Systime. S. 72-90.  
 
Frederiksen, Peter m.fl. (2006). ”Grundbog til danmarkshistorien”. Forlag: Systime. S. 
30-35.  
 
Diverse kilder:  

- Widukind om Haralds overgang til kristendommen 
- Ibn Fadlan  
- Sven Tveskægs erobring af England  

 
Besættelsestiden:  
 
Bryld, Carl-Johan (1997). ”Danmark - fra oldtid til nutid”. Forlag: Munksgaard. S. 212-
225.  
 
Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden efter 1914”. Forlag: Systime. S. 100-106.  
 
Diverse kilder:  

- Munchs erindringer  
- Kongen og Regeringens proklamation af Danmarks besættelse  
- Appel fra statsministeren  
- Er de nazist? 
- Esbjergstrejken  

 
https://www.dr.dk/tv/se/min-mor-var-tyskertoes/-/min-mor-var-tyskertoes#!/, ”Min 
mor var tyskertøs”, del 1, Dr.dk, 2016.  
 
Ekskursion: ”besættelsestiden i Esbjerg”. Rundvisning i Esbjerg.        
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Omfang 
 

51 lektioner af 45 minutters varighed  

Særlige 
fokus-
punkter 

Med emnerne ”Vikingetiden” og ”Besættelsestiden” som omdrejningspunkt har til dette 
forløb haft som hovedformål at introducere kursisterne for faget historie. Give kursi-
sterne en indføring i fagets metode og identitet.   
 
Som afslutning på forløbet har kursisterne udarbejdet en historieopgave i enten vikinge-
tiden eller besættelsestiden. Kursisterne har dermed fordybet sig og arbejdet med histo-
riske problemstillinger. Endvidere blevet bekendt med hvilke formalier der kræves i for-
bindelse med udarbejdelse af en historieopgave.      
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-
grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Identitetsdannelse i det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund  

Indhold Historie  
 
Kernestof:  
  
Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden før 1914 - i dansk perspektiv”. Forlag: Systime, s. 
241-249.   

Bryld, Carl-Johan. Danmark - tider og temaer. Digital danmarkshistorie (I-bog). Anvendt afsnit-
tene: ”Husmandfolket vokser” og ”Klasse og Køn - det moderne velfærdssamfund 
1945-1973” 
 

Danmarksnistorien.dk: ”Rødstrømperne og den nye kvindebevægelse, ca. 1970-1985”. 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/roedstroemperne-og-
den-nye-kvindebevaegelse-ca-1970-1985/  

Danmarkshistorien.dk: ”Fri abort”. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kil-
der/vis/materiale/fri-abort/  

Danmarkshistorien.dk: ”Kvinde, kend din krop 1975-nu”. http://danmarkshisto-
rien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvinde-kend-din-krop-1975-nu/  

Danmarkshistorien.dk: ”Teenagere i efterkrigstiden: mode og identitet”. http://dan-
markshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/teenagere-i-efterkrigstiden-mode-
og-identitet/  

Danmarkshistorien.dk: ”Amerikanisering”. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/amerikanisering/          

Mortensen, Hanne og Dorthe Charkravarty (2014). Forlag: Systime, s. 19-21; 31-40; 71-
82.   

Reimick, Sofie m.fl. (2010). ”Kultur og samfund. En til kultur- og samfundsfaggruppen 
på HF”. Forlag: Systime, s. 94-99.  

Reimick, Sofie m.fl. (2013). ”Kultur og samfund. En materialesamling til Kultur- og samfunds-
faggruppen på HF”. S. 43-45.       

 
Supplerende materiale:  
 

‐ Kilder: ”Carl Ploug i Landstinget 1888”; ”Frederik Borgbjergs forslag om lovæn‐

dring”; ”Hvordan rødstrømperne blev rødstrømper”; ”Rødstrømpe‐Manifest, 1969”; 

”Rødstrømpernes sociale placering”     

‐ Kort over Aarslev by (fra landsbyfællesskab til udskiftning)  

‐ Danmarkshistorien.dk: ”1915: Demokrati og valgret historien om de syv F’er”. Mini‐

foredrag  

‐ Danmarkshistorien.dk: ”Demokratisering og demokratisering”. Miniforedrag.       
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Samfundsfag  
 
Brøndum, Peter og Thor Branke Hansen (2014), Luk samfundet op!, Forlaget Columbus, 
København: 84-118. (Afsnittene ”Forskellige liv i Danmark” samt ”Politiske ideolo-
gier”). 
 
Maria Madsen (m.fl.) (2015), KS-bogen, Forlaget Columbus, København: 194-195. (Un-
derafsnittet ”Velfærd og fordeling”).  
 
Artikler:  
 
”62.000 børn ramt af lavere kontanthjælp”, Politiken d. 20. marts 2017. 
 
Statistikker:  
 
”Karaktergennemsnit i folkeskolen”. Kilde: Danmarks Statistik (2015): Indvandrere i 
Danmark 2015.  
 
”Hver anden ung med ufaglærte forældre får ikke en uddannelse”: Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd, 2. april 2015. 
 
Film/dokumentarer: 
 
”Blok på bistand: Historien om Jimmi” (DR, 2014). Kilde: https://www.you-
tube.com/watch?v=JbSTgXTBYfg og https://www.you-
tube.com/watch?v=s3IvEfp07fo 
 
”Prinsesser fra blokken” (Afsnit 1, DR 2016).   
 
 
Religion 
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.you-
tube.com/watch?v=U1zsJ1FM6Xk 
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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 tekster" 
(DR) https://www.dr.dk/tv/se/5-skarpe 
Den barmhjertige samaritaner (lego-version) https://www.you-
tube.com/watch?v=70F8yrjKE-o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

Forår 2017  

Særlige 
fokus-
punkter 

Historie:  
I dette forløb har det faglige indhold taget udgangspunkt inden for følgende kernestof-
områder:  

1. dansk historie og identitet 
2. natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv      

 
Ad pkt. 1:  
Kursisterne har haft fokus på industrialiseringen i 1800-tallet og hvilke samfundsmæs-
sige ændringer dette medførte. Dvs. arbejderklassen og klassesamfundet. Herunder haft 
fokus ideologierne liberalisme og socialisme og hvorledes disse ideologier kom til udtryk 
i klassekampen.  
 
Et andet fokuspunkt har været demokrati og demokratiseringen. Hovedfokusset været 
kvindernes stemmeret. Ved hjælp af diverse kilder har vi undersøgt hvilke argumenter 
for og imod kvindernes stemmeret.           
 
Et tredje fokuspunkt har været ændring af kvindernes roller, muligheder etc. Hvorledes 
ændringer i samfundsstrukturen medførte ændringer ift. Kvindernes muligheder. Under-
søgt Rødstrømpebevægelsens opståen og formål.    
 
Ad pkt. 2:  
Fokus på den industrielle revolution og hvilke konsekvenser dette havde i forhold til 
produktionsformerne. Og hvilke forudsætninger muliggjorde den industrielle revolution.   
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Samfundsfag:  
 
Fokuspunkter:  
 

 Identitetsdannelse  
 Det senmoderne samfunds kendetegn. 
 Forskellige liv i Danmark.  
 Forholdet mellem aktøren og strukturen - herigennem undersøgt ved Pierre 

Bourdieus og Thomas Ziehe og Anthony Giddens teorier.  
 Politiske ideologier, velfærd og fordeling, forholdet mellem markedet, staten og 

civilsamfundet (herunder velfærdsstatsmodellerne).  
 
 
Religion: kursisterne er blevet introduceret til religionsfaget, Ninian Smarts model, Jan 
Hjärpes idealtyper og ritualanalyse. Derudover har vi arbejdet med tekster fra GT og NT 
– reformationen har vi arbejdet med, men er ikke gået særligt meget i dybden. Vi har ar-
bejdet med kristendommen i nutidens Danmark og forholdet mellem folkekirken og sta-
ten. Vi har talt om begrebet etik og har kun berørt situationsetik og biblicistisk/bogsta-
velig etik let.  
 
 
 
 
 
 
 

Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Det fællesfaglige forløb afsluttet med projektudarbejdelse og feltarbejde på Fanø samt 
fremlæggelse for hf-kursister på skolen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
 
Titel 2  Tyskland 

Indhold Historie:  
Kernestof:   
Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden før 1914 - i dansk perspektiv”. Forlag: Systime, 
s. 234-237.  
 
Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden efter 1914 - i dansk perspektiv”. Forlag: Sy-
stime, s. 149-161; 297-303.  
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Frederiksen, Peter (2001). ”Det tredje Rige - fællesskab og forbrydelse”. S. 31; 45-
48; 56-57; 61-63.  
 
Frederiksen, Peter: ”Ideologiernes kamp - kampen om det gode samfund”, Forlag: 
Systime, afsnittet ”De to tysklande”, e-bog udgave.     
 
Færk, Winnie og Jan Horn Petersen (2013). ”Historie i brug - fra historieskabt til 
historieskabende”. Forlag: Frydenlund, s. 17-20.     
 
Danmarkshistorien, ”Genforeningen i 1920”,  http://danmarkshistorien.dk/leksi-
kon-og-kilder/vis/materiale/genforeningen-1920/      
 
Klos, Michael (2004). ”Den 1. verdenskrig - Europas historie 1870-1930”. Forlag: 
Systime, s. 172-177.     
 
Knudsen, Peter (2010). ”Tyskland - fra Rødhætte til Rammstein”. Forlag: Colum-
bus, s. 22-30; 47-53; 56; 84-89  
 
Supplerende materiale:  

‐ Wilhelm 1. proklameres tysk kejser  

‐ Uddrag af Versaillestraktaten  

‐ Fra en tysk børnebog 

‐ Nürnberg‐lovene     

‐ ”Det er ikke DR’s opgave at lave børneprogrammer, der idealiserer un‐

dertrykkelse af kvinder”, læsebrev af Katrine Winkel Holm. 11. aug. 

2017.          

 
 
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. 
Arendt, Niels Henrik, 1981. Religion og politik s. 15-18, 24-30 
Cristos indpakning af Rigsdagsbygningen i Berlin (billede) 
Dokumentar: Jøden og arieren, 1997 
 
Samfundsfag:  
 
Krehan, Kirsten & Andreas Springer, Tyskland – et land i forandring, Køben-
havn, Columbus: 11-31; 96-98.  
 
Statistisk materiale:  
 
Statistikker om hhv. Indkomstulighed, børnepasning og arbejdsløshed fra Die 
Zeit (http://www.zeit.de/feature/german-unification-a-nation-divided)  
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Artikler:  
 
"Völkish, folkelig eller folkeløs", Kristeligt Dagblad, 28. september 2016.   
  
Film/Dokumentarer:  
 
"Jobmiraklets høje pris", DR, 2017.  
 
"DDR – ikke alt var dårligt", ZDF, 2014.  
 

Omfang Efterår 2017 
 

Særlige fokus-
punkter 

Historie:  
I historiedelen arbejdet med følgende temaer:  

‐ Skabelsen af den tyske nationalstat  

‐ Skabelsen af den totalitære stat i 1930ernes Tyskland   

‐ Historiebrug  

‐ Den kolde krig  

‐ Kommunismens fald  

 
Religion: Religion: Ritualanalyse, Ninian Smarts model, Nazisme som pseudore‐
ligion, Jødedom, erindringskultur 
 
Samfundsfag: Geert Hofsteedes kulturelle dimensioner, ideologierne, totalita‐
risme, det tyske politiske system, Forbundsdagsvalget i Tyskland i 2017, den ty‐
ske økonomi, det økonomiske kredsløb, ordoliberalisme.   

Væsentlige ar-
bejdsformer 

I forløbet arbejdet med forskellige arbejdsformer.  
 
Endvidere er forløbet afsluttet med en eksamensøvelse.  
  

Titel 3 Kulturmøder  
 

Indhold Historie:  
Egede-Pedersen, Brian (2015). Kulturmøder gennem historien. I: Kjeld Mazanti Søren-
sen (red.): ”KS-bogen”, s. 65-67. Forlag: Columbus.  
 
Bejder, Peter & Kim Boye Holt (2013). ”Fra Huguenotter til afghanere”. Forlag: 
Systime. S. 32-35; 42-46; 133-137; 161-165; 169-170; 182-186.  
 
Frederiksen, Peter m.fl. (2006). ”Grundbog til Danmarkshistorien”. Forlag: Sy-
stime. S. 133-135.  
 
Danmarkshistorien.dk. ”Merkantilisme og danske tropekolonier, ca. 1600-1917”.    
 
Langen, Ulrik (2015). Revolutioner. I: Kerstin W. From (red.). ”Fra oplysningstid til 
imperialisme”. Forlag: Gyldendal. S. 72-75.
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Huntington, Samuel (1993). ”Civilisationernes sammenstød”.        
 
Rostgaard, Marianne & Lotte Schou (2010). ”Kulturmøder - i dansk kolonihisto-
rie”. S. 85-103. 
 
Supplerende materiale:  
 

‐ Kilder: ”Der er et yndigt land”; ”Kong Christjan stoed ved høien mast”; 
”J. R. Haagensen: De er skabt til at være trælle”; ”Grev Zinzendorfs tale 
til slaverne”; ”Indkøb af slaver: Negotiebog for snoven Elenora, 22.‐23. 
januar 1770”; ”Lægen Paul Iserts syn på slaveriet i Dansk Vestindien”; 
”Hanne Reintoft (DKP) om indvandrere som løntrykkere 1970”    

‐ Dr.dk dokumentar (2003): ”Indvandringens historie”, part 6.      
‐ Dr.dk dokumentar: ”Slavenation Danmark”, part 3.  

 

 
Religion: 
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  
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 
Kühle, lene: unge muslimer fatwa‐shopper 
Religion.dk, brevkasse: Den indre jihad er den vigtigste 
Islamstudie.dk: forstå profetens sædvane 
 
Samfundsfag:  

 
Vestergaard, Gunvor (2015), KulturNU, København, Systime: 6‐34; 78‐91.  
 
Statistikker:  
 
Udvalgte statistikker fra "Ung i 2011 – Nydanske unges oplevelse af Social kon‐
trol, firhed og grænser. Research APS, 2011.  
 
Hans Lassen: Den anden virkelighed. Tanker og tal om integration i Danmark. 
2009.  
 
Udvalgte statistiker fra Indvandrere i Danmark 2008 og Indvandrere i Danmark, 
2016. Danmarks Statistik, 2008 og 2016.  
 
Jørgen Goul Andersen: Holdningen til uddannelse og arbejde blandt unge ind‐
vandrere, danskere og deres forældre. Rockwool Fondens Forskningsenhed. 
2008. 
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Film/Dokumentarer:  
 
"Romaerne kommer", DR, 2017.  
 

Omfang Vinter 2017-2018  
 

Særlige fokus-
punkter 

Historie:  
I dette forløb har klassen arbejdet med følgende tema:  

‐ Dansk nationalisme i 1800‐tallet  

‐ Kulturmøder i Dansk‐Vestindien 

‐ Indvandring til Danmark før 1945 ‐ med fokus Roma og huguenotter  

‐ Indvandring til Danmark efter 1945 ‐ med fokus på gæstearbejdere i 1960‐

70erne  

‐ Indvandring til Danmark efter 1945 ‐ med fokus på 1980‐1990ernes udlæn‐

dingeproblematik     

‐ Civilisationernes sammenstød med Samuel Huntington  

 
Religion: 
Vi har primært arbejdet med klassisk islam, som kursisterne for første gang er 
blevet introduceret til. Vi ahr arbejdet med Jan Hjärpes model ift. Euroislam og 
kursisterne har været på moskébesøg i en tyrkisk moské. Vi har arbejdet med 
tekstkarakteristik (indefra/udefra) 
 
Samfundsfag:  
Hofsteedes kulturelle dimensioner, Pierre Bourdieus teoriapparat, strategier i 
udlændingepolitikken: assimilation, integration og segregation, værdipolitik.  

Væsentlige ar-
bejdsformer 

Feltarbejde: moskébesøg  
 
Tillige arbejdet med forskellige arbejdsformer 

 
 
Titel 5 
  

Velfærdsstaten 

Indhold Historie:  
 
Kernestof:  
 
Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden før 1914”. Forlag: Systime. S. 252-254; 273-
275. 
 
Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden efter 1914”. forlag: Systime. S. 114-118.  
 
Andersen, Lars (2012). Fra fattighjælp til velfærdsstaten. I: Kerstin W. From (red.). 
”Fra verdenskrig til velfærd”. S. 48-60.  
 
Supplerende materiale:  
    

‐ Dr.dk. ”Historien om de fattige”, del 1.  
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‐ Kilder: ”Det Socialdemokratiske Arbejderpartis 1888‐program”; Hans Jørgen 

Lembourn kritik af velfærdsstaten”   

 
Religion:  
  
”Godt liv uden Gud”, David Rehling, Information, 16. august 2008 
  
Matt 5; 7, 12; 28-29 (uddrag fra Bjergprædiken) 
Luk 10, 25-37 (den barmhjertige samaritaner)  
  
”Marie Krarup: Den syriske flygtning er ikke min næste”, Kristendom.dk, 6/10 
2015 
http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-
min-naeste 
  
”Svar til Marie Krarup: den syriske flygtning i nød er også min næste”, Kristen-
dom.dk, 9/10 2015 
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-den-syri-
ske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste 
  
”5 skarpe om Luther”, https://www.dr.dk/undervisning/religion/5-skarpe (sendt 
første gang 5/6 2013) 
  
”Har Luther haft betydning for velfærdsstaten?”, kristeligt dagblad, 29/9 2016 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/ide-tanke/har-luther-haft-betydning-velfaerds-
staten 
  
Uddrag fra Om verdslig øvrighed, Martin Luther, 1523, ”De to regimenter eller styre-
former” 
http://www.lutherdansk.dk/Web-Øvrighe-
den%20og%20dens%20grænse/index.htm 
  
Uddrag fra Confessio Augustana: https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persi-
stent/c/5/0/0/c5006c22676a446f3a2d8ed5b7827e2acd3cc9af/Den%20augs-
burgske%20bekendelse.pdf 
  
”Pligtetik og nytteetik” fra Religion og etik, Dorte Thelander Motzfeld, systime, 
2016: https://religionogetik.systime.dk/index.php?id=148     
 https://religionogetik.systime.dk/index.php?id=147 
 
Samfundsfag:  
 
”Velfærdspolitik: Hvad er konkurrencestaten?” . Ræson d. 22. september 2013.  
 
”Er velfærdsstaten truet af indvandring?” Information d. 12. april 2017.  
 
”Danskernes oplevelse af velfærd”. TNS Gallup 2016.  
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” Danskerne tror ikke på bedre velfærd i fremtiden - tværtimod”. Berlingske d. 6. 
oktober 2016.  
” Halvdelen af danskerne: Overvægtige borgere må selv betale for deres fedme-
operation”. Dagens d. 5. april 2017.  
 
” Skattelettelser eller velfærd?” Megafon for Politiken/TV2 Nyhederne (statistik 
om brugen af det økonomiske råderum).  
 
”Synet på sociale ydelser”. Surveybanken, 2015. (http://bank1.surveybank. 
aau.dk/webview/) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Omfang 
  

Forår 2018  

Særlige fokus-
punkter 

Historie:  
I historie arbejdet med følgende emner:  

‐ Liberalisme og det frie marked  

‐ Arbejderbevægelsen og socialisme  

‐ Kanslergadeforliget og samling på midten  

‐ Velfærdsstatens spæde start ‐ fra slutning af 1800‐tallet til mellemkrigstiden  

‐ Mellemkrigstidens velfærdsstat  

‐ Velfærdsstatens guldalder ‐ 1960erne‐70erne    

‐ Velfærdsstatens krise og nyorientering ‐ 1970‐1990erne 

 
Religion  

 Forholdet mellem velfærdsstat og religion – bliver vi mindre religiøse af velfærds-
staten? 

 Den mulige sammenhæng mellem velfærdsstat og kristendom  

 Den samaritanske barmhjertighed og reformationen  

 Kristendommens betydning for Danmark 

 Pligtetik og nytteetik  

Samfundsfag:  
 

 Repetition af ideologierne  

 

 Repetition af velfærdsstatsmodellerne og deres udfordringer. 
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 Konkurrencestaten som ny velfærdsstatsmodel og som løsning på velfærds‐

statens udfordringer.  

  
  
  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Forløbet afsluttet med en fællesfaglig eksamensøvelse  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


