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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin December-januar 2018/19 

 

Institution VUC Vest  

Uddannelse Hf  

Fag og niveau Kultur- samfundsfaggruppen  

Lærer(e) 17D: Jørn Wenzelsen (historie), Colm Urth (religion) og Steffan Bøgelund Søbye 
(samfundsfag) 

 

17Q: Jørn Wenzelsen (aug.-dec. 2017 historie), Morten Juncher Lysdahldaard 
(Jan.-jun. 2018 historie), Zehra Yücel (jan 2018 religion), Katrine Kjeldal Jørgen-
sen (Feb.-jun. 2018 religion) Peter Rasmussen Samfundsfag 

17Z: Steffan Bøgelund Søbye (samfundsfag), Colm Urth (religion), Maria 
Schmidt (historie) 

17X: Steffan Bøgelund Søbye (samfundsfag), Katrine Kejldal Jørgensen (reli-
gion), Sine Lund Madsen (historie).   

Hold 17DE17  

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Ti-
tel 1 

Vikingetiden og overgangen til kristendommen (historie) 

Ti-
tel 2 

Fra krig til krig (Historie) 

Ti-
tel 3 

Kulturmøder (Flerfaglig) 

Ti-
tel 4 

Gud, Konge og Fædreland (Flerfaglig) 

Ti-
tel 5 

USA (flerfagligt forløb) 

Ti-
tel 6 

Finanskrisen (Samfundsfag) 
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Ti-
tel 7 

Antikken og europæisk middelalder  

Ti-
tel8  

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

 
Titel 1 
 

Vikingetiden og den europæiske middelalder (enkeltfaglig historie) 

Indhold Kernestof:  
 

- Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden før 1914 - i dansk perspektiv”. Forlag: 
Systime, side 72-74  

- Bryld, Carl-Johan (I-bog). ”Danmark - tider og temaer”. Forlag: Systime. 
Afsnittene Den nye tro - de første missionsforsøg og Kristendommens sejr.   

- Frederiksen, Peter m.fl. (2006). ”Grundbog til Danmarkshistorien”. For-
lag: Systime, Side 27-37. 

- Færk, Winnie & Jan Horn Petersen (2013). “Historie I brug - fra historie-
skabt til historieskabende”. Forlag: Frydenlund, s. 17-20.      
  

Supplerende materiale:  
- Kildermateriale: ”Ibn Fadlan om vikingernes (ar-rus) skikke ca. 922”; ”År-

bøger St. Bertin”  
- Dokumentarfilm:  
- ”Historien om Danmark: Vikingtiden, del 3”;  
- ”Historien om Danmark: Tidlig Middelalder, del 4”;  
- Tv-serie: Vikings, afsnit 6, sæson 1, ”Burial of the death”.     

Skønsmæssig omfang: 40-45 ns.  
 

Omfang 
 

30 lektioner á 45 minutters varighed  

Særlige fokus-
punkter 

 
I dette forløb har vi arbejdet med følgende kernestof: dansk historie og identitet, histo-
riebrug, historiefaglige metoder, årsagssammenhænge og periodisering.    
 
Med afsæt i dokumentaren ”Historien om Danmark: Vikingetiden” har vi ift. vi-
kingetiden haft fokus på følgende (hoved)områder:  
 

- Samfundet i vikingetiden herunder kongemagten (hvad kendetegnede vi-
kingetidens samfund?)  

- Vikingetogterne (forudsætninger og baggrunden for togterne)  
- Ovegangen til kristendommen - da vikingerne blev kristne (hvad ligger til 

grund for kristendommens indførelse?)  
 
Endvidere fokus på historiebrug - hvad er historiebrug? Forskellige former for hi-
storiebrug og hvad er formålet med at anvende vikingetiden i nutidens samfund? 
 
I forhold til den historiefaglige metoder har der i undervisningen foretaget kilde-
analyse af Ibn Fadlan om vikingernes skikke ca. 922 og diverse klosterårbøger.      
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I forhold til kernestoffet årsagssammenhænge har vi haft fokus på årsagsforklaringer 
til kristendommens indførelse i Danmark.  
 
Kernestoffet periodisering har vi haft fokus på, hvad der karakteriserer vikingetiden; 
og hvad der adskiller vikingetiden fra andre perioder.     
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  
- Gruppefremlæggelser   
- Matrix-grupper  
- Pararbejde  
- Skriveøvelser  
- Gruppearbejde  
- Endvidere været på ekskursion i Ribe 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Fra krig til krig  

Indhold Kernestof:  
 

- Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden efter 1914 - i dansk perspektiv”. For-
lag: Systime. S. 31-39; 45-56; 81-103; 110-111; 114-118.  

 
Supplerende materiale:   
 

- Kilder: ”Brev fra fronten”; ”NSDAPs partiprogram 1920”; ”Mein 
kampf (uddrag)”   

- Dokumentar: ”Jøden og arieren i den nazistiske filmpropaganda”, af 
Morten Brask, 1997; ”Brevefraskyttegraven.dk, Chroma Film.         

 
Skønsmæssig omfang: 45-50 ns.  
 
 
 
 

Omfang 
 

32 lektioner á 45 minutters varighed  

Særlige fokus-
punkter 

I dette forløb har de faglige mål taget udgangspunkt i følgende faglige spørgs-
mål:  

- Hvorfor gik Europa i krig i 1914?  
- Hvilke konsekvenser medførte Versaillestraktaten for Tyskland?  
- Hvilken stilling indtog Danmark under 1. verdenskrig? Og på hvilken 

måde kom Sønderjylland tilbage til Danmark?  
- Hvad forstås med kommunisme, fascisme, nazisme og liberalisme? 

Hvorledes adskiller fascisme sig fra nazisme?  
- Hvorfor opnåede Hitler magten i 1933?  
- Hvorfor havde hverken kommunismen og nazismen gennemslagskraft i 

Danmark?  
 
Med disse spørgsmål er følgende områder inden for kernestoffet blevet behand-
let:  

- Ideologiernes kamp i det 20. århundrede  
- Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  
- Forholdet mellem aktør og struktur   
- Historiefaglige metoder     
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Væsentligste ar-
bejdsformer 

 
Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

- Gruppefremlæggelser   
- Matrix-grupper  
- Pararbejde  
- Skriveøvelser  
- Gruppearbejde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 3 
 

Kulturmøder (flerfaglig) 

Indhold Historie: 
Kernestof:  
 

- Frederiksen, Peter m.fl. (2006). ”Grundbog til Danmarkshistorien”. Forlag: Sy-
stime s. 267-279.  

- Bejder, Peter & Kim Boye Holt (2013). ”Fra huguenotter til afghanere”. Forlag: 
Systime. S. 133-137.   

- Danmark i Europa 1950-2000 (fra AU) “Udlændingelov” s. 82-83 
 
Supplerende materiale:   

- Kilder: Hanne Reintoft (DKP) om indvandrere som løntrykkere 1970; Pia 
Kjærsgaard tale: “Hvad gjorde du, da Danmark blev ødelagt?”; Interview med 
Ishøjs borgmester, Per Madsen (S), i Ekstra Bladet 1987. 

- Dokumentar: ”100 år indvandring” afsnit 3 (tyske indvandrere); Afsnit 5 
(60’erne og 70’erne), afsnit 6 (80’erne og 90’erne) 

- https://www.information.dk/moti/2014/08/kulturmoede-skolegaarden 
 
skønsmæssig omfang: 40-45 ns.   
 
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) 

  
Supplerende stof 

 Ritualanalyse af hajj: https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI 
 Fatwa om Niketøj (http://islamqa.dk/index.php?op-

tion=com_zoo&task=item&item_id=1137&category_id=22&Itemid=1,) 
 Rambos konversionsmodel  
 ”Når naboens datter bliver muslim” afsnit 2, DR (sendt første gang: 10.01.17) 

 
Samfundsfag 
 
Kernestof: 
 
Samfundsfag:  
  
 identitetsdannelse og socialisering 
 ̶ sociale og kulturelle forskelle 
 ̶ politiske partier i Danmark  
̶ kvantitativ og kvalitativ metode. 
  
Colombus. Ærkedansker - perkerdansker. Kapitel 1 (uddrag) og kapitel 2. 
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Supplerende materiale: 
http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20703&sid=indv2015 
www.eb.dk d. 14 november 2017. Kioskejer i Vollsmose: - Vi er ikke i Danmark herude.  
www.eb.dk d Beboerdemokrat: Politikerne overdriver.. 14 november 2017.  
https://www.dr.dk/nyheder/politik/socialdemokratiet-vil-tvinge-boern-med-indvan-
drerbaggrund-i-vuggestue 
Jyllandsposten d. 1 september 2017. Kronik. Danske småbørn får stress i vores daginstitutio-
ner. 
BT d. 30 juni 2017. BT mener: Jeg er ikke dansker, jeg er indvandrer”. 
https://politiken.dk/debat/art5604719/Jeg-er-dansker-ikke-indvandrer-ndash-hvorfor-
vil-I-s%C3%A6tte-mig-i-b%C3%A5s 
https://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-med-indvandrerbaggrund-er-splittede-mel-
lem-liv 
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=19472 
http://uim.dk/nyheder/integration-i-tal/integration-i-tal-nr-4-4-januar-2017/kvarta-
lets-tal 
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/indvandrere-paa-kontanthjaelp-
her-er-chok-tallene/5989724 
https://www.altinget.dk/artikel/rockwool-tegner-unikt-billede-af-indvandreres-uddan-
nelse 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-det-mener-indvandrere-om-livet-i-dan-
mark 
https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/udlaendinge-og-sundhed-er-vigtigst-
for-vaelgerne 

Omfang 
 

Historie: 18 lektioner á 45 minutters varighed  
Religion: 28 lektioner á 45 minutters varighed 
Samfundsfag: 28 lektioner á 45 minutters varighed 

Særlige 
fokus-
punkter 

Historie: 
Undervisningen i Historie har taget udgangspunkt i diskutere og svare på følgende 
spørgsmål: 

- Hvilke bølger af indvandrere har Danmark oplevet i perioden 1945 - 2010? 
- Hvordan har mødet mellem danskere og forskellige grupper af indvandrere for-

løbet? 
- Hvordan har indvandringsbølgerne påvirket dansk politik? 
- Hvad har danskernes holdning til indvandringsbølgerne været før, under og ef-

ter de forskellige kulturmøder? 
- Hvad er forskellen på flygtning, indvandrer, migrant, gæstearbejder etc.? 

 
Der er i forløbet arbejdet med følgende mål inden for kernestoffet i historie: 

- Dansk historie og identitet 
- Politiske beslutninger i Danmark i global sammenhæng 
- Globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv 
- Historiefaglige metoder 

 
Religion:  
Der har i undervisningen været fokus på  

 Klassisk islam  
 Islams nutidige form med fokus på DK. Herunder Jan Hjärpes model 
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 Udfordringer i mødet mellem islam og DK 

  
Kernestof:  

 islam, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer, 
herunder både nutidige og klassiske tekster  

 religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid  
 religionsfaglige metoder.  

 
Samfundsfag 
Faglige mål: 
Faglige mål: 
̶ anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i faggruppen til at 
opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge i Danmark og i 
andre lande 
 ̶ formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillin-
ger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof 
 ̶  forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnære 
problemstillinger, herunder professionsrettede problemstillinger 
  ̶  diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 
 ̶ anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå forståelse af 
sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark i samspil med omverde-
nen 
 ̶ sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af dansk, 
europæisk og global kultur og tænkning 
 ̶ undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med 
brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data.  
- kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materialetyper, herun-
der tekster, statistisk materiale og billedmateriale 
 ̶ gennemføre en mindre empirisk undersøgelse ̶  
formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes taksonomiske 
niveauer med anvendelse af faglig terminologi 
 ̶ argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en faglig dialog 
 ̶ kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskellige syns-
punkter.   
 
Begreber/modeller/teorier for de som gik i 17Z og 17X: 
Årsager til hvorfor der kommer migranter til Danmark/Europa 
Pull faktor 
Push faktor 
Integration 
Integrationsformer 
Assimilation 
Segregation 
Pluralistisk integration 
Kulturformer 
Majoritetskultur 
Minoritetskultur 
Socialisering og identitetsdannelse 
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Norm 
Socialisering 
Social kategori 
Dobbeltsocialisering 
Primær socialisering 
Sekundær socialisering 
Identitetsdannelse 
Identitetsformer 
Social identitet 
Personlig identitet 
Det traditionelle menneske 
Det senmoderne menneske 
Hylland Ericssons identitetsformer 
Ren identitet 
Binde-streg 
Kreolsk 
Bourdieu 
Habitus 
Økonomisk kapital 
Social kapital 
Kulturel kapital 
 
 
 
Begreber/modeller/teorier for de som gik i 17X og 17P: 
Årsager til hvorfor der kommer migranter til Danmark/Europa 
Pull faktor 
Push faktor 
Integration 
Integrationsformer 
Assimilation 
Segregation 
Pluralistisk integration 
Kulturformer 
Majoritetskultur 
Minoritetskultur 
Socialisering og identitetsdannelse 
Norm 
Socialisering 
Social kategori 
Dobbeltsocialisering 
Primær socialisering 
Sekundær socialisering 
Identitetsdannelse 
Identitetsformer 
Social identitet 
Personlig identitet 
Det traditionelle menneske 
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Det senmoderne menneskek 
Bourdieu 
Habitus 
Økonomisk kapital 
Social kapital 
Kulturel kapital 
 
Faglige begreber/modeller/teorier for Anne Christensen, fra 1R: 
Socialisation og identitetsdannelse 

- Personlig og social identitet 

- Normer 

- Sanktioner 

- Værdier 

- Roller 

- Internalisering 

 

Det senmoderne samfund 

- Giddens om det senmoderne samfund 

- Beck om risikosamfundet 

- Dobbeltsocialisation (Sommerfuglemodellen) 

- Ziehe om reaktionsmønstre i forhold til den kulturelle frisættelse 

 

Det frie valg til diskussion - Livsstil og social arv 

- Livsstilssegmenter 

- Minervamodellen 

- Bourdieus kapitaler og habitus 
 

Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  
- Pararbejde   
- Gruppearbejde  
- Fremlæggelser 
- Projektarbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 4 
 

Gud, konge og fædreland (Flerfaglig) 

Indhold Historie: 
Kernestof:  

- Frederiksen, Peter m.fl. (2006). ”Grundbog til Danmarkshistorien”. Forlag: Sy-
stime. Afsnittene: ”Enevælden i modvind”; ” krig om Slesvig og demokratisk 
grundlov”; ” Ny krig og ny grundlov” fra kapitel 6 

- http://danmarkshistorien.dk/perioder/det-unge-demokrati-1848-1901/forfat-
ningskampen-ca-1870-1901/ 

- http://danmarkshistorien.dk/perioder/det-unge-demokrati-1848-1901/system-
skiftet-1901/ 

- ”Fra oplysningstid til europæisk integration”, 2016, Gyldendal, s. 101-120 
 
Supplerende materiale:   

- Serie: ”Historien om Danmark” afsnit 8, DR 
- Serie: ”1864” afsnit 7, DR 
- https://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-mistede-danmark-norge 
- Kilder: 

o Orla Lehmann, Talen ved Falster 
o Novemberforfatningen 1863, http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/novemberforfatningen-1863/ 
o Junigrundloven 1849, http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kil-

der/vis/materiale/danmarks-riges-grundlov-af-5-juni-1849-junigrundlo-
ven/ (kun kildeintroduktion) 

- Byvandring i Esbjerg 
Skønsmæssig omfang: 50 ns.  
 
Religion:  
Kernestof:  

  Madsen, Lene et al.: ”Grundbogen til Religion C”, Systime 2013, side 70-73 
(heri trosbekendelsen og korsord)  

 ”5 skarpe om Jesus”, DR (Sendt første gang: 14.05.14) 
 Marie Krarup: ”Den syriske flygtning er ikke min næste” (https://www.kristen-

dom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-naeste) 
 Kim Hartzner: ”svar til Marie Krarup: Den syriske flygtning i nød er også min 

næste” (https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-
den-syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste) 

 ”5 skarpe om kristendommens danske historie”, DR (sendt første gang: 
21.05.14) 

 Reformationen: https://www.youtube.com/watch?v=Y6cdXMBjHPc 
 ”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 
  Helligtekster 

 1 Mos 1-3 (skabelse og syndefald), Es 53 (Messias), Salme 2 (Messias), 
Matt 5; 7,12;28-29 (Uddrag fra Bjergprædikenen), Mark 1, 21-28 (Helbre-
delsen af manden med den urene ånd), Mark 2, 1-12 (Helbredelsen af 
den lamme i Kapernaum), Luk 10, 25-37 (den barmhjertige samaritaner), 
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Luk 15, 11-32 (den fortabte søn), ApG 1, 3-8 (Løftet om Helligånden), 
Matt 28, 16-20 (Mission)  

  
Supplerende stof:  

 ”Mirakler i Midtjylland” afsnit 2, DR, (Sendt første gang: 13.11.13) 
 Statistik om kristendom: https://www.kristeligt-dagblad.dk/statistik 
 Reformationen: https://luther2017.dk/om-reformationen/temaer-reformatio-

nen-1517-2017/ 
 Temaer:  ”Hvad mente Luther?”, ”Tro og gerninger”, ”Stat og kirke”, 

”Bibelen og ordet”, ”Moral og velfærd” 
 ”Har Luther haft betydning for velfærdsstaten?” (https://www.kristeligt-dag-

blad.dk/ide-tanke/har-luther-haft-betydning-velfaerdsstaten) 
 PowerPoint om Grundtvig  
 Ritualanalyse af den kongelig dåb: https://www.you-

tube.com/watch?v=eBfHNTOa9Y4 
 Grosbøll og Ramsdahl:  https://www.dr.dk/undervisning/media-

item/urn:dr:mu:programcard:54bf69e7a11f9d1590c3751d 
 ”I Guds navn – USA versus Danmark” afsnit 1, DR (sendt første gang: 

05.10.16) 
 Godt liv uden gud:  https://www.information.dk/kultur/anmel-

delse/2008/08/godt-liv-uden-gud 

 
Samfundsfag 
Kernestof: 
 
Kernestof: 
Colombus. Luk samfundet op, kapitel 5, 6 og 7. 
www.luksamfundetop.dk 

 politiske partier i Danmark og politiske ideologier 
 politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, 

herunder ligestilling mellem kønnene 
 kvantitativ og kvalitativ metode. 

  
Supplerende stof: 
  
https://samfnustxc.systime.dk/index.php?id=8448#c38024 
www.grundloven.dk 
Information d. 1 juli 2016. Folkeafstemninger: Direkte demokrati eller en utrolig dårlig idé? 
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8572439/et-demokratisk-opraab-vi-skal-
have-indfoert-det-direkte-demokrati/ 
Jyllandsposten d. 25 april 2016. Et våben for demagoger - eller vejen til et bedre demokrati (ud-
drag)? 
https://www.information.dk/debat/2016/06/folkeafstemninger-demokratisk-suspekte 
Film fra folketinget.dk Fra ide til lov. 
https://www.information.dk/indland/2014/03/lille-haandfuld-organisationer-traekker-
traadene-dansk-politik 
Finans d. 18 marts 2018. Industrigiganter vender DI ryggen: Danner helt ny interesseorganisation 
https://journalisten.dk/sadan-vil-sociale-medier-pavirke-folketingsvalget 
https://www.b.dk/kommentarer/tangoen-mellem-medier-og-politikere 
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https://www.dr.dk/ligetil/vaelger-undersoegelse-lokale-politikere-lytter-ikke-til-bor-
gerne 
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valgistorbritannien/britisk-valgsystem-brugte-vi-
det-i-danmark-ville-folketinget#!/ 
https://www.dr.dk/nyheder/udland/saadan-fungerer-det-britiske-valgsystem 
https://politiken.dk/udland/fokus_int/britiskvalg/art5575445/Flertal-af-briterne-er-
utilfredse-med-%C2%BBbizart%C2%AB-valgsystem 
https://www.dr.dk/nyheder/politik/valg2015/saadan-taelles-stemmerne-op-forstaa-
det-danske-valgsystem-paa-fem-minutter 
  
 
  
 

Omfang 
 

Historie: 34 lektioner á 45 minutters varighed  
Religion: 32 lektioner á 45 minutters varighed 
Samfundsfag: 32 lektioner á 45 minutters varighed 

Særlige 
fokus-
punkter 

Historie: 
Undervisningen i Historie har taget udgangspunkt i diskutere og svare på følgende 
spørgsmål: 

- Hvilke konsekvenser fik den nationalistiske bølge der hærgede Europa efter den 
franske revolution? 

- Hvilke forskellig typer statsdannelser kan man have? 
- Hvad er forskellen på enevælde og konstitutionelt monarki? 
- Hvilke konflikter førte til 1. og 2. slesvigske krig? 
- Hvilken betydning havde nederlaget i 1864 for dansk identitet? 
- Hvilken betydning havde nederlaget i 1864 for dansk politik? 
- Hvorfor blev Esbjerg havn og by grundlagt? 

 
Der er i forløbet arbejdet med følgende mål inden for kernestoffet i historie: 

- Dansk historie og identitet 
- Nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder forskellige 

typer af årsagssammenhænge  
- styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  
- Historiefaglige metoder 
 

 
Religion:  
Undervisningen har haft fokus på 

 Kristendommens formative periode og brud med jødedommen  
 Reformationen og dennes betydning for den danske velfærdsstat  
 Den særlige danske folkekirkekristendoms og dennes rolle for dansk identitet 
 Kristen og sekulær etik  

  
Kernestof:  

 kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelses-
former, herunder både nutidige og klassiske tekster  

 etiske, herunder religionsetiske, problemstillinger  
 religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid  
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 religionsfaglige metoder.  

 
Samfundsfag 
Faglige mål: 
anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i faggruppen til at opnå 
indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge i Danmark og i andre 
lande 
 formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger 
ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof ̶ 
forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnære 
problemstillinger, herunder professionsrettede problemstillinger 
anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå forståelse af sam-
menhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark i samspil med omverdenen 
undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med brug 
af begreber samt kvalitative og kvantitative data.  
kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materialetyper, herunder 
tekster, statistisk materiale og billedmateriale 
 ̶ gennemføre en mindre empirisk undersøgelse 
 ̶ formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes taksonomiske 
niveauer med anvendelse af faglig terminologi 
 ̶ argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en faglig dialog 
 ̶ kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskellige syns-
punkter. 
  
 
Begreber/modeller/teorier fra de som gik i 17Z og 17X: 
Nationalisme 
Nationalliberalisme 
Skandinavisme 
Banal 
Ekstrem 
  
Magtens tredeling i Danmark 
Magtens tredeling i USA 
Demokratityper 
Direkte 
Repræsentativt 
Demokratiopfattelser 
Deltagelsesdemokrati 
Konkurrencedemokrati 
  
Den parlamentariske styringskæde 
Den normative styringskæde 
Lovgivningsprocessen i Danmark 
To parti system 
Flerparti system 
Forholdstalsvalg 
Flertalsvalg i enkelt kredse 
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Parlamentarisme 
Negativ parlamentarisme 
Positiv parlamentarisme 
Præsidentielt system 
Regeringstyper 
Ideologier 
Definition 
Regressiv- Legitimerende - Progressiv 
Konservatisme 
Klassisk 
Social 
National 
Socialisme 
Socialdemokratisme 
Revolutionær 
Liberalisme 
Klassisk 
Neo 
Social 
Moderne ”ideologier” 
Den grønne ideologi 
Populisme 
Medialisering 
Definition 
Forenkler - konkretiserer-intensiverer- polariserer - personificerer 
Kendetegn for: klassiske massemedier - Digitale medier - Sociale medier 
Figur 7.6 
Gatekeeper 
Hadefulde ytringer 
Demokratisk dialog 
Digital boble 
Shitstorm 
Ekkokamre 
Medier som fjerde statsmagt 
Medier som borgernes vagthund 
Fake news 
Alternative facts 
Medier som jagthund 
Medier som hyrdehund 
Medier som redningshund 
Forordning 
Direktiv 
Internatonal institutioner 
National suverænitet 
Konventioner 
 
Begreber/modeller/teorier fra de som gik i 17Q 

 Nationalisme 
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 Magtens tredeling i Danmark 
 Lovgivningsprocessen i Danmark 
 Flerparti system 
 Ideologier 
 Konservatisme 
 Socialalisme 
 Liberalisme 
 Socialliberalisme 
 Medialisering 
 Kendetegn for klassiske massemedier 
 Digitale medier 

 
Begreber/modeller/teorier fra de som gik i 17P 
  
  

 Nationalisme  

 Nationalliberalisme  

 Magtens tredeling i Danmark  

 Magtens tredeling i USA  

 Demokratityper  

 Demokratiopfattelser  

 Lovgivningsprocessen i Danmark  

 To parti system  

 Flerparti system  

 Forholdstals valg  

 Flertalsvalg i enkelt kredse  

 Parlamentarisme  

 Negativ parlamentarisme  

 Positiv parlamentarisme  

 Et præsidentielt system  

 Ideologier  

 Konservatisme  

 Socialisme  

 Liberalisme  
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 Socialliberalisme  

 Gate-keeper  

 Hadefulde ytringer  

 Demokratisk dialog  

 Digital bobler  

 Shitstorm  

 Ekkokamre  

 Fake news  

 Postfaktuelt samfund  

 Alternative facts  

 Forordning  

 Direktiv  

 Internationale institutioner  

 Suverænitet  

 Konventioner  

 
Begreber/modeller/teorier fra Anne Christensen, 1R VUC Fyn 
 
Demokrati som styreform 

- Direkte og indirekte demokrati 

- Parlamentarisme og den parlamentariske styringskæde 

- Magtens tredeling 

- Menneskerettigheder 

 

Politik 

- Fordelingspolitik og værdipolitik 

- Partityper og vælgertyper 

- Folketingets partier 

- Ideologierne 

- Molins model 
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Deltagelsesmuligheder 

- Eastons model 

- Medborgerskab (T. H. Marshall) 

 

 

- Den totalitære styreform 

- De klassiske ideologier 

- Nazismen 

- Milgram om autoritet og lydighed 

 
Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  
- Pararbejde   
- Gruppearbejde  
- Gruppefremlæggelser 
- Projektarbejde (historieopgaven) 

 
 
Titel 5 
 

USA 

Indhold Historie:   
 
Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden før 1914 - i dansk perspektiv”. Forlaget 
Columbus. S. 192-199; 205-211.  
 
Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden efter 1914 - i dansk perspektiv”. Forla-
get Columbus. S. 110-114.  
 
Hansen, Thor Banke & Andreas Bonne Sindberg (2017). ”USA - historie, 
samfundsfag, religion”. Forlag: Systime. S. 55-62; 76-81.  
 
Madsen, Maria (2015). ”USA: Den fælles historie”. I Kjeld Mazanti Søren-
sen (red.). KS-bogen. S. 228-239. Forlag: Columbus.  
 
Supplerende materiale:  

- Frederick Jackson Turner: ”The significance of the Frontier in 
American History”.  

- Benjamin F. Wright: ”Political Institutions and the Frontier”.  
- Ronald Reagan: “Evil Empire-tale”  
- Dr.dk dokumentar: “Rejsen til amerika -de danske udvandrere 

(2017).            

Skønsmæssig omfang: 45 ns.  
 

Samfundsfag 
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Kernestof 

Ibog, Systime: USA; samfund, religion og historie. Kapitel 2, 4.4 og 5.3. 
  
sociale og kulturelle forskelle  
  
velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund  
  
kvantitativ og kvalitativ metode.  
 
             Supplerende materiale: 
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/detektor-forstaa-mag-
tens-tredeling-i-usa 
https://www.dr.dk/nyheder/udland/tv-vaerts-sviner-af-danmark-skete-paa-
trumps-yndlingskanal 
https://www.dr.dk/nyheder/udland/homoseksuelle-frygter-trumps-konserva-
tive-dommere-det-er-raedselsfuldt 
Kristeligt Dagblad d. 14 juni 2016; Midt i sorgen kæmper USA’s homoseksuelle for 
anerkendelse som ofre 
https://www.statista.com/statistics/219643/gini-coefficient-for-us-individu-
als-families-and-households/ 
https://www.dr.dk/nyheder/udland/overblik-afroamerikanere-bliver-oftere-
draebt-af-politiet 
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=292#c592 
Kriminalitets statistik fra FBI for året 2016. 
https://www.dr.dk/nyheder/penge/grafik-trump-udfordrer-de-store-handels-
aftaler  
https://jyllands-posten.dk/international/usa/ECE10681648/hvad-trump-
sagde-om-nordkorea-og-hvordan-det-skal-afkodes/ 
: http://nyheder.tv2.dk/udland/2017-12-19-kommentar-var-trumps-tale-et-
brud-med-30-aars-udenrigspolitik 
 
Religion:  
  
Hansen, Thor Banke & Andreas Bonne Sindberg, USA Historie, samfund, 
religion, Systime, 2015 (i-Bog). Afsnittene ”Religion i USA” og ”Civilreli-
gion i Guds eget land”.  
  
Supplerende  
  
So fucking special- religion i USA (DR, 2013).  
  
”Amerikanske trossamfund og deres politiske tilhørsforhold”.  Pew Re-
search Center 2016 (http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/02/23/u-s-
religious-groups-and-their-political-leanings/ft_16-02-22_religionpoliti-
calaffiliation_640px-2/).  
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”John Winthrop om New England” i Lindhardt, Svend, 2005, Kristendom 
og protestantisk fundamentalisme i USA, Systime.  
  
”Phil Zuckerman: Religion i Skandinavien og USA (uddrag) ”. Fra Religi-
onsportalen (religion.systime.dk). 
  
5. Mosebog kapitel 30, vers 15-20. 
  
Mikas bog kapitel 4, vers 1-5. 
  
Matthæusevangeliet, kapitel 5, vers 13-16. 
 
 
 

Omfang 
 

Aug.-sep.-okt. 2018  

Særlige fokus-
punkter 

Fokuspunkter i historie 
 

- Fra koloni til selvstændig nation - fokus på Den Amerikanske revo-
lution og forfarfatning  

- Oplysningstidens idealer - fokus på oplysningstidens tænkere  
- Ekspansion mod Vest og skabelsen af den amerikanske identitet og 

selvforståelse - fokus på Frontier-tesen og Manifest-Destiny  
- USA i verden. Fra passiv nation til supermagt - fokus på USA’s 

udenrigspolitik og brugen af civilreligiøse elementer i amerikansk 
udenrigspolitik  

- Den økonomiske politik i 1930ernes USA - med fokus på Børskrak-
ket, New Deal og keynesiansk politik  

- The Great Society - fokus på velfærdsstatens udvikling i USA efter 
2. verdenskrig. Fra Truman til Reagan   

 
 
Samfundsfag 
 
Faglige mål: 

 anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i 
faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kul-
turelle sammenhænge i Danmark og i andre lande  

 formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfag-
lige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fage-
nes kernestof  

 forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af 
virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede pro-
blemstillinger  

 redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grund-
holdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel 
sammenhæng  
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 diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og 
fortidige værdier  

 undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklings-
tendenser med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data 

 kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materi-
aletyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale  

 ̶ gennemføre en mindre empirisk undersøgelse  
 ̶ formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes 

taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi  

 
Samfundsfaglige begreber/modeller/teorier: 

 Magtens tredeling i USA 
 Valgsystemet: Winner take all og to-parti-system 
 Præsidentialisme <> parlamentarisme 
 Partier i USA og deres ideologier 
 Ideologier: liberalisme, socialisme og konservatisme 
 BNP 
 GIN-koefficient 
 Sociale forskelle 
 Social ulighed 
 Sociale arv 
 Social mobilitet 
 Velfærdsmodeller: Residuale, koorperative og universelle 
 Magtformer - blød og hård magt 
 Strukturel realisme 
 Neoklassisk realisme 
 Det liberale perspektiv 

 
Fokuspunkter i religionsundervisningen 
  

 Fundamentalisme  
 Protestantisme i USA  
 Myten om USA's grundlæggelse  
 Amerikansk exceptionalisme 
 Evangelikale og mainline protestanter  
 Værdipolitiske spørgsmål i amerikanske politik (fx abortspørgsmå-

let) . 
 Religion og den amerikanske forfatning  

  
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  
- Gruppefremlæggelser   
- Matrix-grupper  
- Pararbejde  
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- Skriveøvelser  
- Gruppearbejde  
-  

 
 
 

Titel 6 
 

Finanskrisen 

Indhold Kernestof 
Luk samfundet op, kapitel 8 og 9 (uddrag) 
  
velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund  
det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumen-
ter  
kvantitativ og kvalitativ metode.  

 
Supplerende materiale 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-ex-
plained/index.php?title=File:Real_GDP_growth,_2006-
2016_(%25_change_compared_with_the_previous_year)_YB17.png 
https://www.regeringen.dk/nyheder/%C3%B8konomisk-redegoerelse-august-
2017/ 
https://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/statistik/arbejdsloeshed 
udvikling i arbejdsløshedsstatistik (2002-2014) fra bogen ”Finanskrisen” Co-
lombus forlag. 
Rangvid rapporten i uddrag, fra ”Finanskrisen” Colombus forlag. 
Udvikling i boligpriser 2002-2013 fra ”Finanskrisen” Colombus forlag. 
Udvikling i Danmarks BNP 1999-2010, Hentet fra rapporten: Bobler og fi-
nanskrise. Danske konjunkturudsving 1999-2010.  
Udvikling i BNP 2010-2018 fra Eurostat,  incl. Kommissionens prognose for 
2017-2018. 
https://www.information.dk/udland/2018/09/foerst-laissez-faire-saa-kom-
keynes-saa-neoliberalismen-finanskrisen-staar-stort-spoergsmaalstegn?lst_tag 
Økonomiske teoretikere fra ”Finanskrisen” Colombus forlag. 
artikel fra Berlingske.dk d. 9 maj 2016, Økonomer: Fogh forværrede krisen.  
artikel fra dr.dk d. 18 september 2013, Udvalg: Finanspolitikken var for løs inden 
krisen 
Artikel fra. www.tv2.dk d. 28 september 2018, Brian Mikkelsen afviser: Krisen ikke 
vores skyld 
udvikling i offentligt forbrug, fra www.altinget.dk d. 18 august 2017.  

 
 
 

Omfang 
 

5 uger x 3 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål 
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 anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i 
faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kul-
turelle sammenhænge i Danmark og i andre lande  

 formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfag-
lige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fage-
nes kernestof  

 forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af 
virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede pro-
blemstillinger  

 redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grund-
holdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel 
sammenhæng  

 diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og 
fortidige værdier  

 undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklings-
tendenser med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data 

 kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materi-
aletyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale  

 ̶ gennemføre en mindre empirisk undersøgelse  
 ̶ formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes 

taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi  

  
Begreber/modeller/teorier 

 Maslows behovspyramide 
 Velfærdstrekanten 
 Prisdannelse ved udbud og efterspørgsel 
 Økonomiske mål 
 Økonomiske systemer 

 Planøkonomi 
 Markedsøkonomi 
 Blandingsøkonomi 

 Arbejdsløshedsformer 
 Struktur 
 Konjunktur 
 Sæson 
 Friktion 

 Finanspolitik 
 Ekspansiv 
 Kontraktiv 

 Det økonomiske kredsløb 
 Økonomiske udsving - konjunkturer 
 Finanskrisens årsager, den økonomiske situation inden og under. 
 BNP 
 Økonomiske teoretikeres perspektiver på økonomiske kriser 

 Karl Marx 
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 Adam Smith 
 John Maynard Keynes 
 Vercelli 

 
 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  
- Gruppefremlæggelser   
- Matrix-grupper  
- Pararbejde   
- Gruppearbejde  
-  

 
 
 

Titel 7 
 

Antikken og europæisk middelalder  

Indhold Kernestof  
 
Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden før 1914 - i dansk perspektiv”. Forlag: Sy-
stime. S. 74-80; 87-89; 112-116; 133-140.  
 
Færk, Winnie & Jan Horn Petersen (2013). “Historie I brug - fra historieskabt 
til historieskabende”. Forlag: Frydenlund, s. 17-20.      
 
Grubb, Ulrik m.fl. (2008). ”Overblik - verdenshistorie i korte træk”. Forlag: 
Gyldendal. S. 33-44.  
 
Knudsen, Sanne Steman og Kim Beck Danielsen (2011). ”Middelalderen - hi-
storie, religion, litteratur og kunst”. Forlag: Systime, side 17-20.   
 
Supplerende materiale:  
 
Dokumentar:  

- ”Korstog til Jerusalem (2013)”. DR-kultur (i alt 47 min.).        
- ”Pest over Europa - det første angreb, del 1”; DR-kultur (i alt 38 min.)   
- ”Den sorte skole: Reformationen”      
- ”Reformationen i Danmark - da Hans Tausen indledte byreformatio-

nen i Viborg i 1526”. Danmarkshistorien.dk (i alt 8 min.)   

 
Kilder:  
 

- Pave Urbans tale  
- Artikel: ”Lær af historien (Jyllands-Posten 27. november 2006)”.      
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 Skønsmæssig omfang: 50 ns.  

Omfang 
 

28 lektioner á 45 minutters varighed  

Særlige fokus-
punkter 

I timerne har vi haft fokus på følgende:  
 
Historiebrug: 

- Historiebrug og forskellige former for historiebrug   

Antikken:  
- Hvilke årsager ligger til grund for skabelsen af Romerriget?   
- Hvilke årsager ligger til grund for Romerrigets sammenbrud?  
- Hvori bestod forskellene mellem den romersk republik og kejserstyret? 
- Romerrigets samfund   

Periodisering:    
- Hvad adskilte perioden Antikken fra middelalderperioden? Brud og konti-

nuitet   

Middelalderen og det feudale samfund:  
- Feudalismen  

Romerkirken og middelaldermennesket:  
- Hvilken rolle spillede kirken for middelaldermennesket?  

Klostervæsenet:  
- Hvilken rolle spillede klostrene i middelaldersamfundet?  

Korstogene  
- Baggrunden for korstogene 

 
Reformationen:  

- Baggrunden for reformationen og hvilke konsekvenser        

 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  
 

- Klasseundervisning  
- Matrix-gruppearbejde  
- Eksamensøvelser  
- Pararbejde  
- Oplæg  

 
 
 
 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
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Titel 8 
 

New Age (enkeltfagligt forløb i religion) 
 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateri-
ale fordelt på kernestof og supplerende stof 
 
Kernestof 
 
“New Age” fra Religionsportalen (religion.sy-
stime.dk). Systime, 2018.  
 
Supplerende:  
 
“So fucking special – livet efter døden”. DR, 
2016.  
 
“Eckhart Tolle: En ny jord”. Nyt Aspekt, 2008. 
Fra Religonportalen, Systime, 2018.  
 
“Er teosofi en religion?” Af H. P. Blavatsky 
[1888]. Oversat af Morten Nymann m.fl. år 2001) 
 
“Friedrich Nietzsches religionskritik”. I Jensen, 
Jeppe Sinding Det er religion. En historisk mosaik, 
Systime, 2003.  
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner  

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Religion:  
 
Fra Lærerplanen:  
 

  udvalgte sider af yderligere én religion ̶ 
etiske, herunder religionsetiske, problem-
stillinger  

 religioners samfundsmæssige, politiske og 
kulturelle betydning i fortid og nutid  

 religionsfaglige metoder.  
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Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/pro-
jektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-
mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Væsentlige fokuspunkter:  
 
New Age 
 
Synkretisme 
  
Perennialisme  
 
Senmoderne religion  
 
UFO-religioner  
 
Teosofi  
 
Personlig guddommeliggørelse  
 
Forskelle mellem reinkarnationstanken i New 
Age og i klassisk indisk religionsfilosofi 
 
 

Retur til forside 
 


