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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 og samfundsfaggruppen  

Lærer(e) Colm Urth (religion, samfundsfag), Jørn Wenzelsen (historie)    

Hold 17A  

 
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 forløb) 

Ti-
tel 4 

Gud, konge og fædreland (flerfaglig forløb) 

Ti-
tel 5 

USA (flerfaglig forløb)  

Ti-
tel 6 

Antikken og europæisk middelalder (historie)   

Ti-
tel 7 

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

 
Titel 1 
 

Vikingetiden og overgangen til kristendommen (enkeltfaglig) 

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: 45 ns.   
 

Omfang 
 

36 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.      
 
 
I forhold til kernestoffet årsagssammenhænge har vi haft fokus på årsagsforklaringer 
til kristendommens indførelse i Danmark.  
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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 (enkeltfaglig) 

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 omhandlende racerenhed)”   

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

 
 
Skønsmæssig omfang: 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     

 
 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

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

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

Kulturmøder (flerfaglig forløb) 

Indhold Samfundsfag 
 
Kernestof:   
Thorndal, Morten (2013). ”Ærkedansker - perkerdansker - integration i politisk, socio-
logisk og økonomisk belysning”. Forlag: Columbus, s. 10-22; 68-77; 81-82; 93-96.  
 
Supplerende materiale:  

 Dr.dk dokumentar 2015. ”Oprør fra Ghetto”, part 3. (45 min.)     
 Dr.dk. ”Statsministerens nytårstale 2017”, 1. jan. 2018  

https://www.dr.dk/tv/se/efter-nytarstalen-tv/statsministerens-nytarstale-
2017/statsministerens-nytarstale-10    (15 min.) 

 Dr.dk. ”Statsministeren - ghettoer skal afvikles”, 2. jan. 2018.     
https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten-dr1/-/tv-avisen-med-spor-
ten-2018-01-02#!/00:38   (10 min.)  

 Dr.dk. 21-søndag. ”Socialdemokratiets asyludspil”, 4. februar 2018. 
https://www.dr.dk/tv/se/21-soendag/21-soendag-dr1/21-soendag-2018-02-
04#!/00:12  (10 min.)      

 Jyllands-Posten (21.05.2016). ”Dårlige grunde til ikke at forbyde tørklædet”. 
Kommentar af Rune Toftegaard Selsing. (1,5 side).     

 Nyheder.tv2.dk. ”DF: Indvandrere skal fejre kristne højtider for at blive dan-
ske”, 16. feb. 2016.   http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-02-16-df-indvan-
drere-skal-fejre-kristne-hoejtider-for-at-blive-danske   (ca. 1 side)  

 Udlændinge- og Integrationsministeriet. “Medborgerskabsundesøgelse januar 
2017”. figur 1: Andel af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlige oprindelse, der får 
begrænset deres frihed og selvbestemmelse af deres familie med hensyn til valg af kæreste og æg-
tefælle. (1 side)    

 Udlændinge-, integrations- og boligministeriet. Figur 10 andel af indvandrere og ef-
terkommere med ikke-vestlig oprindelse, der oplever diskrimination på grund af deres etnici-
tet. I publikation: ”Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Dan-
mark 2016”. (1 side)   

 Radikale.dk. ”Udlændinge og integration”, uddrag af partiprogrammet. Down-
loadet den 24.05.2016.    

 
Historie  
 
Kernestof: 
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‐ Frederiksen, Peter m.fl. (2006). ”Grundbog til Danmarkshistorien”. Forlag: Sy-

stime s. 267-279.  
‐ Bejder, Peter & Kim Boye Holt (2013). ”Fra huguenotter til afghanere”. For-

lag: 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 
 
I forbindelse med intern KS-eksamen er følgende bilagsmateriale anvendt:  

‐ ”Fremmedarbejderen ‐ en konkurrent”. Læsebrev af Erik Lund   

‐ ”Velkommen Mustafa”. Kronik af Jens Fisker.    

‐ ”Om Danmark som flygtningeland”. Tale i folketinget af Helge Dohrmann.     

 
skønsmæssig omfang: 45 ns.    
 
Religion  
 
Kernestof:  
 
Madsen, Lene (m.fl.), Grundbogen til religion C, København: Systime, 2013: 89-
111, 245-278.  
  
Supplerende:  
 

 Skam (Tv-serie. Sæson 4, afsnit 1). NRK, 2017.  
 

 ”Hadith i uddrag”. Al-Bukhari, Hadith-samling, København: Systime, 2012. 
 

 ”Mecca - Journey of a Lifetime” (Dokumentar, BBC 2001).   
 
 

Omfang 
 

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

Særlige fo-
kuspunk-
ter 

Samfundsfag:  
I samfundsfag er der arbejdet med følgende temaer:  

- Integrationsstrategier (Assimilation, (pluralistisk) integration og segregation) 
- Socialiseringsformer og identitetsdannelse i det traditionelle og det senmoderne 

samfund  
- Tre identitetsvalg hos etniske minoriteter  
- Pierre Bourdieus teori og begreber  
- Partier og udlændinge- og integrationspolitikken  
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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 

forløbet? 
‐ 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:  
 
I religion er der arbejdet med:  
 
- Islamiske forestillinger, myter og ritualer. 
- Sunna og hadith.  
- De fem søjler.  
- Praksis i islam - sharia. 
- Jan Hjärpes idealtypemodel. 
 
 
 

Væsentlig-
ste ar-
bejdsfor-
mer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  
‐ Pararbejde   
‐ Gruppearbejde  
‐ Fremlæggelser 
‐ Projektarbejde 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 4 
 

Gud, konge og fædreland (flerfaglig forløb) 

Indhold Samfundsfag  
 
Kernestof: 
Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen (2017). ”Luk samfundet op!”. Forlag: Colum-
bus. S. 108-116; 125-135; 138-157; 167-173.   
 
Supplerende materiale:  

‐ Dr.dk. Tv-avisen 18.30 (d. 19. marts). ”Putins valgsejr” og ”USA - 50 millio-
ners Facebook-data stjålet” https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-
21/tv-avisen-2018-03-19-21-29  (i alt 10 min.)  

‐ Dr.dk - Horisont (2017). ”Kampen om sandheden”. (I alt 25 min.)  
‐ Dr.dk - Deadline (3. april 2018). ”Borgerforslag - er tiltaget en demokratisk 

narresut?”. (i alt 10 min.).  
‐ Dr.dk (2015). ”Magtelite - hvordan 423 danskere styrer landet”. 

https://www.youtube.com/watch?v=xhYWLHR2ZUs     
‐ Eu.dk http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/institutioner/kommissionen 
‐ EU.dk http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/institutioner/parlamentet  
‐ Eu.dk http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/institutioner/raadet  
‐ Eu.dk http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/institutioner/domstolen  
‐ Jyllands-Posten (25. april 2016). ”Et våben for demagoger - eller vejen til et 

bedre demokrati?” (i alt 3 sider)  
‐ Jyllands-Posten (28. november 2017). ”Demokrati er både styreform og livs-

form”. Kronik af Kulturminister Mette Bock.    
‐ Jyllands-Posten (22 juni 2015). ”Færre kvinder er blevet valgt til Folketinget”. 

Af Nina Groes.  
‐ Information (18. november 2017). ”Russisk indblanding i Brexit-afstemning 

2016”.      
‐ Hjemmesiden:  http://www.luksamfundetop.dk/index.php?id=19603 ”Parti-

ernes ideologier”.  
 
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/sy-
stemskiftet-1901/ 

‐ ”Fra oplysningstid til europæisk integration”, 2016, Gyldendal, s. 101-120
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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-junigrund-
loven/ (kun kildeintroduktion) 

Byvandring i Esbjerg  
 
I forbindelse med intern KS-eksamen er følgende bilagsmateriale anvendt:  

‐ Ditlev Ræder: Tale i Den Grundlovgivende Rigsforsamling.  

‐ J. C. Drewsen: Tale i Den Grundlovgivende Rigsforsamling.     

 
Skønsmæssig omfang: 50-55 ns.   
 
Religion    
 
Kernestof:  
 
Hvithamar, Annika (2013), ”Kristne forestillinger” i Ahle, Allan (m.fl.), Horisont. 
Grundbog i religion, København:  Gyldendal, 2013: 73-90.  
 
Madsen, Lene (m.fl.), Grundbogen til religion C, København: Systime, 2013: 11-
20. 
 
Supplerende:  
 

 ”Gud hader bøsser”. Flensborg Avis d. 18. januar 2014. 
 

 ”Hån mod Guds bud”. Ringkøbing Amts Dagblad, fredag d. 26. februar 1988.  
 

 Folkekirkens nadverritual  
 

 ”Marie Krarup: Den syriske flygtning er ikke min næste”. Religion.dk d. 6. ok-
tober 2015.  

 
 ”Svar til Marie Krarup: Den syriske flygtning i nød er også min næste”. Reli-

gion.dk d. 9. oktober 2015.  
 

 Motzfeldt, Dorte Thelander (2016), Religion og etik. Grundbog til etik i religionsfaget, 
Systime (i-bog). Afsnittet om lykkeetik og nytteetik. 

 
 Første Mosebog kap. 2, 4 - 3, 24 (Skabelsesmyten)
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 Lukasevangeliet kap. 10, 25-37 (Lignelsen om den barmhjertige samaritaner).   
 

 ”Martin Luther: Et opgør med gerningsretfærdigheden”, i Jacobi og Josephsen 
(1987), Religionerne, Munksgaard: 242-244.   

 
 

Omfang 
 

Samfundsfag: 30 lektioner á 45 minutters varighed   
Historie: 34 lektioner á 45 minutters varighed

Særlige fo-
kuspunk-
ter 

Samfundsfag:  
I samfundsfag arbejdet med følgende temaer:  

‐ Ideologi og ideologier (tre klassiske ideologier, socialliberalisme, nationalkon-
servatisme og socialdemokratisme)  

‐ Indirekte og direkte demokrati  
‐ Deltagelses- og konkurrencedemokrati  
‐ To politiske systemer - USA og Danmark herunder fokus på valgmåden  
‐ Magtens tredeling  
‐ Lovgivningsprocessen og interesseorganisationers indflydelse  
‐ Udenlandske institutioners indflydelse på dansk lovgivning (suverænitetsafgi-

velse, direktiver og forordninger, mellemstatslig og overstatslig samarbejde)  
‐ Demokratiet og sociale medier - hvilken roller spiller sociale medier i et demo-

krati og hvorvidt er denne rolle positivt?  
‐ Demokratiets tilstand i Danmark - et demokrati i ubalance? Fokus på kønslige-

stilling inden for politik. Hvorvidt er det et problem, at kvinder er antalsmæs-
sigt underrepræsenteret i vores repræsentative demokrati?  

‐ Rettigheder, pligter og medborgerskab  
 
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 (nationalstat versus helsta-
ten)?  

‐ 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 forskel-

lige typer af årsagssammenhænge  
‐ styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  

 
Tillige udarbejdet historieopgave hvor eleverne behandlede følgende problemstillinger: 

‐ Redegør for optakten til 2. slesvigske krig  

‐ Analysér årsager til krigens udbrud  
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‐ Vurdér hvordan 2. slesvigske krig kunne skabe stor debat i nutid.     

 
Religion     
 
I religion er der arbejdet med følgende:  
 

 Kristendommens centrale forestillinger, myter og ritualer.  
 

 Kristendommens historie med særligt fokus på den tidlige kristendom, refor-
mation og dansk kirkehistorie.  

 
 Religion i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund.  

 
 

Væsentlig-
ste ar-
bejdsfor-
mer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  
‐ Pararbejde   
‐ Gruppearbejde  
‐ Fremlæggelser 
‐ Projektarbejde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 5 
 

USA 

Indhold- Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Historie:   
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Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden før 1914 - i dansk perspektiv”. Forlaget Colum-
bus. S. 192-199; 205-211.  
 
Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden efter 1914 - i dansk perspektiv”. Forlaget Co-
lumbus. S. 110-114.  
 
Hansen, Thor Banke & Andreas Bonne Sindberg (2017). ”USA - historie, sam-
fundsfag, religion”. Forlag: Systime. S. 55-62; 76-81.  
 
Madsen, Maria (2015). ”USA: Den fælles historie”. I Kjeld Mazanti Sørensen 
(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).           

I forbindelse med intern KS-eksamen er der blevet anvendt følgende materiale:  
‐ ”American Progress”. Af John Gast  

‐ Alexis de Tocqueville: Om demokratiet i Amerika 

‐ John F. Kennedys tale ved sin indsættelse som præsident den 20. januar 1961.  

‐ Uddrag af ”New Colossus” af Emma Lazarus.  

  
Skønsmæssig omfang: 45 ns.  
 
Religion:  
  
Hansen, Thor Banke & Andreas Bonne Sindberg, USA Historie, samfund, religion, 
Systime, 2015 (i-Bog). Afsnittene ”Religion i USA” og ”Civilreligion i Guds eget 
land”.  
  
Supplerende  
  
So fucking special- religion i USA (DR, 2013).  
  
”Amerikanske trossamfund og deres politiske tilhørsforhold”.  Pew Research Cen-
ter 2016 (http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/02/23/u-s-religious-groups-
and-their-political-leanings/ft_16-02-22_religionpoliticalaffiliation_640px-2/).  
  
”John Winthrop om New England” i Lindhardt, Svend, 2005, Kristendom og prote-
stantisk fundamentalisme i USA, Systime.  
  
”Phil Zuckerman: Religion i Skandinavien og USA (uddrag) ”. Fra Religionsporta-
len (religion.systime.dk). 
  
5. Mosebog kapitel 30, vers 15-20. 
  



 

Side 14 af 19 

Mikas bog kapitel 4, vers 1-5. 
  
Matthæusevangeliet, kapitel 5, vers 13-16. 
 
Samfundsfag  
  
Hansen, Thor Banke & Andreas Bonne Sindberg, USA Historie, samfund, religion, 
Systime, 2015 (i-Bog). Afsnittet ” 2. USA's samfund, politik og økonomi”.  
  
Supplerende:  
  
”Trump forstår ikke, hvordan handel fungerer. Det er han ikke ene om”. Ræson d. 
13. marts 2018.  
  
”Trump får værdipolitik gevinst med udskiftning i højesteret”. Kristeligt dagblad 
(28. juni 2018). 
”Statistikker om indkomstulighed og social mobilitet”. Samfundsstatistik, Colum-
bus 2016 og OECD, 2011.  
  
”Statistikker om udviklingen i amerikanske reallønninger”. Piie.com 
(https://piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/growing-gap-between-real-
wages-and-labor-productivity). 
  
Historiske valgstatistikker og valgkort fra www.fivethrityeight.com.  
  
Foredrag om midtvejsvalget med Mirco Reimer Elster på VUC Vest (november, 
2018).  
  
”Midtvejsvalget”, Deadline d. 8. november (DR, 2018).  
 
 

Omfang 
 

Historie: 24 lektioner á 45 minutters varighed  

Særlige fo-
kuspunk-
ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Fokuspunkter i historie 
 

‐ Fra koloni til selvstændig nation - fokus på Den Amerikanske revolution og 
forfarfatning  

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

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

politik og brugen af civilreligiøse elementer i amerikansk udenrigspolitik  
‐ Den økonomiske politik i 1930ernes USA - med fokus på Børskrakket, 

New Deal og keynesiansk politik  
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‐ The Great Society - fokus på velfærdsstatens udvikling i USA efter 2. ver-
denskrig. Fra Truman til Reagan   

 
 
Fokuspunkter i religionsundervisningen 
  
Fundamentalisme  
Protestantisme i USA  
Myten om USA's grundlæggelse  
Amerikansk exceptionalisme 
Evangelikale og mainline protestanter  
Værdipolitiske spørgsmål i amerikanske politik (fx abortspørgsmålet) . 
Religion og den amerikanske forfatning  
 
 
Fokuspunkter i samfundsfag: 
  
Ideologier (liberalisme, konservatisme, socialisme) 
Demokrater og Republikanere 
Fordelings- og værdipolitik  
Politiske skillelinjer i USA (Forbundsregeringens magt (stor stat vs. lille), abortlov-
givning og våbenkontrol).   
Valgsystemet - flertalsvalg i enkeltmandskredse (”Winners Takes All”)  
Valggeometri (”Gerrymandering”) 
USA’s økonomi og det økonomiske kredsløb 
Magtens tredeling i USA (”Checks and Balance”) 
Velfærdsstatsmodellerne (Den universelle, selektive og den residuale velfærdsstats-
model) 
Ulighed og social mobilitet i USA 
 
 
 

Væsentlig-
ste ar-
bejdsfor-
mer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  
‐ Pararbejde   
‐ Gruppearbejde  
‐ Fremlæggelser 
‐ Projektarbejde - udarbejdet synopsis  
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Retur til forside 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 6 
 

Antikken og europæisk middelalder (historie)   

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
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 byreformationen 

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

 
Kilder:  
 

‐ Pave Urbans tale  

‐ Artikel: ”Lær af historien (Jyllands‐Posten 27. november 2006)”.      

 
 
  Skønsmæssig omfang: 50 ns.  
 

Omfang 
 

34 lektioner á 45 minutters varighed  
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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 

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

 
 
 
 

Retur til forside 
 
 
 
 
 
 



 

Side 18 af 19 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 7 
 

New Age (enkeltfagligt forløb i religion) 
 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Kernestof 
 
“New Age” fra Religionsportalen (religion.systime.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 hi-
storisk mosaik, Systime, 2003.  
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner  

Særlige fo-
kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Religion:  
 
Fra Lærerplanen:  
 

  udvalgte sider af yderligere én religion � etiske, herunder religionsetiske, 
problemstillinger  

 religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og 
nutid  

 religionsfaglige metoder.  
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/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 religionsfilo-
sofi 
 
 

Retur til forside 
 
 


