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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December-januar 2019/20 

 

Institution VUC Vest  

Uddannelse Hf  

Fag og niveau Kultur- samfundsfaggruppen  

Lærer(e) 18B Peter Rasmussen (historie) og Colm Urth (samfundsfag og religion) 

- 18Y: Per Fridberg (Samfundsfag C), Morten Juncher Lysdahlgaard (Hi-

storie B), Claus Simonsen (barselsvikar historie B) og Colm Urth (Reli-

gion C)  

- 18P og 18Q; Katrine Kjeldal Jørgensen (Historie og religion) Peter Ras-

mussen (samfundsfag)  

- 18X: Colm Urth (religion), Peter Rasmussen (samfundsfag) samt Morten 

Juncker Lysdahlgaard og Claus Simonsen (historie) 

Hold 18B 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Vikingetiden og den europæiske middelalder (Historie) 

Titel 2 Fra krig til krig (Historie) 

Titel 3 Kulturmøder (Kultur- og Samfundsfagsgruppen) - Fællesfaglig 

Titel 4 USA (Kultur- og Samfundsfagsgruppen) - Fællesfaglig 

Titel 5 Fra Vugge til grav (Kultur- og Samfundsfagsgruppen) - Fællesfaglig 

Titel 6 New age (enkeltfagligt emne - religion) 

Titel 7 Velfærdsstatens økonomi (enkeltfagligt emne - samfundsfag) 

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

 

Titel 1 

 

Vikingetiden og den europæiske middelalder  

Indhold 18Y 
Kernestof:  

 

- Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden før 1914 - i dansk perspektiv”. Forlag: Sy-

stime, side 69 - 100; 112-119.  

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

Systime, Kapitel 2: ”Vikingetiden”,  

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

- Kildermateriale (fra ”Grundbog til Danmarkshistorien”):  ”Vikingerne ved 

Volga” og ”En arabisk købmand i hedeby” 

- Dokumentarfilm:  

- ”Historien om Danmark: Vikingtiden, del 3”;  

- ”Historien om Danmark: Tidlig Middelalder, del 4”;  

- ”Pest over Europa, del 1”;  

- ”Den sorte skole: Reformationen” https://www.you-

tube.com/watch?v=yFvwvB1iOAI 

- Tv-serie: Vikings, afsnit 6, sæson 1, ”Burial of the death”.     

18P og 18Q 
Kernestof:  
 
Grundbog til Danmarkshistorien, Systime.dk  

- Vikingetiden: https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p37 

- Landsbyer og byer: https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p75 

- Kongemagt: https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p76 

- Vikingetogter: https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p76 

Bryd, Carl-Johan, ”Den nye tro” i Danmark – tider og temaer, Systime.dk https://dan-
mark.systime.dk/index.php?id=245 + https://danmark.systime.dk/index.php?id=246  
 
”Historiebrug” (uddrag): http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materi-
ale/historiebrug/ 
 
Ibn Fadlan, ”Vikingerne ved Volga” 
 
”Historien om Danmark: Vikingtiden, del 3”, dr.dk 
 
Supplerende stof:  
 
TV-serie: Vikings S1E2 
 
”Den sorte skole – kristendommens indførelse”: https://www.you-
tube.com/watch?v=FlBKi3gnr_Q 
 
Middelalder 
Bryd, Carl-Johan, Verden før 1914 – i et dansk perspektiv, systime, 2013 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/historiebrug/
https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p37
https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p75
https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p76
https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p76
https://danmark.systime.dk/index.php?id=245
https://danmark.systime.dk/index.php?id=245
https://danmark.systime.dk/index.php?id=246
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/historiebrug/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/historiebrug/
https://www.youtube.com/watch?v=FlBKi3gnr_Q
https://www.youtube.com/watch?v=FlBKi3gnr_Q
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- Europæisk middelalder 500-1400 (side 69-100 

- Korstogene – den kristne modoffensiv (side 112-116) 

- Korstogsbegrebet i eftertiden (side 117-120) 
 
”Reformationen – hvad skete der lige der?”: https://www.you-
tube.com/watch?v=Y6cdXMBjHPc 
 
Kampen mellem kejser og pave 

-  Pave Innocens d. 3. (1198-1216), 1198 

- Kejser Ludvig af Bayerns erklæring på rigsdagen i Frankfurt 1338 

18X 
Historie 
Frederiksen, Peter m.fl. 2009. Grundbog til Danmarkshistorien. Aarhus: Systime, 26-37, 

72-80 

do. 5. ”Vikingerne ved Volga” 

do. 14. ”Poul Helgesen om de protestantiske prædikanter, 1519-1528” 

Danielsen, Kim Beck m.fl. 2012. Fokus – kernestof i historie: Fra antikken til reformationen. 

København: Gyldendal A/S, 95-97m 

Bryld, Carl-Johan 2018. Verden før 1914. Aarhus: Systime, 68-100, 112-120 

Do. (i-bog) ”Uddrag af Luthers 95 teser” 

Film. Historien om Danmark. Vikingetiden (DR 2017) 

do. Tidlig middelalder (DR 2017) 

Tysk produceret film. Korstog til Jerusalem (DR 2013) 

History Channel, film. Vikings, 1. sæson, episode 9 

SKALK 1977:1, 3-9m og 1998:5, 5-11. Om vikingebroen i Ravning 

Jørgen Bjernum: Kilder til vikingetidens historie. København: Gyldendal, 1974, 14-15, 

106-107 (kilder nr. 5 og 6) 

do., 29-30, 111 (kilde nr. 7) 

Kompendium med vikinge-logoer 

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

kroenike-787-954/ [uddrag] 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/aarboegerne-fra-st-

bertin-frankerriget-841-866/ [uddrag] 

Tv-film. Den sorte skole: Reformationen (https://www.you-
tube.com/watch?v=yFvwvB1iOAI) 
 

 

Omfang 

 

36 lektioner á 45 minutters varighed  

18P og 18Q 

Ca. 85 ns 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6cdXMBjHPc
https://www.youtube.com/watch?v=Y6cdXMBjHPc
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-angelsaksiske-kroenike-787-954/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-angelsaksiske-kroenike-787-954/
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Særlige fo-

kuspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18Y 
I dette forløb har vi arbejdet med følgende kernestof: dansk historie og identitet, historie-

brug, historiefaglige metoder, årsagssammenhænge og periodisering.    

 

Med afsæt i dokumentaren ”Historien om Danmark: Vikingetiden” har vi ift. vikinge-

tiden haft fokus på følgende (hoved)områder:  

 

- Samfundet i vikingetiden herunder kongemagten (hvad kendetegnede vikinge-

tidens 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 histo-

riebrug og hvad er formålet med at anvende vikingetiden i nutidens samfund? 

 

I forhold til den historiefaglige metoder har der i undervisningen kort foretaget kilde-

analyse af Vikingerne ved Volga og En arabisk købmand i hedeby 

    

Ud over vikingetiden har dette forløb også haft fokus på den europæiske middelalder 

- nærmere bestemt:  

- Det feudale samfund  

- Romerkirken og middelaldermennesket  

- Klostervæsenet  

- Korstogene  

- Den sorte død 

 

I forhold til kernestoffet årsagssammenhænge har vi haft fokus på årsagsforklaringer til 

kristendommens indførelse i Danmark og hvorfor europæerne tog på korstog. 

 

Kernestoffet periodisering har vi haft fokus på, hvad der karakteriserer vikingetiden; og 

hvad der adskiller vikingetiden fra den europæiske middelalder i samme periode, og 

efter vikingtiden i Danmark ophører. 

 

18P og 18Q 
I dette forløb har vi arbejdet med følgende kernestof: 

 dansk historie og identitet 

 historiebrug  

 historiefaglige metoder  

 årsagssammenhænge og periodisering 

  globalis 

 ering og kulturmøder i historiske og nutidigt perspektiv  

18X 
 Historiebrug (introducerende) 

 Historiefaglige metoder  

 Dansk historie og identitet 

 Kildekritik (introducerende) 
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 Nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder forskel-
lige typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper 

 

 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

- Pararbejde  

- Skriveøvelser  

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

Titel 2 

 

Fra krig til krig  

Indhold 18Y 
Kernestof:  

 

- Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden efter 1914 - i dansk perspektiv”. Forlag: 

Systime. S. 31-56; 81-104; 110-111; 114-118.  

 

Supplerende materiale:   

 

- Kilder:  

o Uddrag af versaillestraktaten (I verden efter 1914 (Systime)) 

o Valglov ifm. valg i italien 1924 

o Nazisternes Partiprogram 1920 (I verden efter 1914 (Systime)) 

- Film: ”Bølgen” 

- Dokumentar: ”Rejsen til slagmarken - Slaget ved Verdun” 

 

18P og 18Q 
 
Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden efter 1914 - i dansk perspektiv”. Forlag: Sy-
stime. 

- Første verdenskrig (side 31-56)  

- Krisen i trediverne – fascismen, nazismen og demokratiet (side 81-103; 
110-118. 

- Kildemateriale og statistik fra ovenstående: 
- Versaillesfreden  
- Mandatfordelingen i den tyske Rigsdag 1919-1933  
- Arbejdsløshed og industriproduktion 1928-1933  
 

Reklame for Sainsbury: https://www.youtube.com/watch?v=NWF2JBb1bvM  

Kilde: Dannelse af Tripelalliancen 20. maj 1882: https://ibog-verdenefter1914.sy-
stime.dk/?id=p437 ( 

Propagandaplakater: https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p983  

”Rejsen til slagmarken – slaget ved Verden”. DR (cfu)  

Den ukendte soldats grav som erindringssted  

Første verdenskrig, Oversimplified del 1: https://www.you-
tube.com/watch?v=dHSQAEam2yc 
 
Rememberance day for børn: https://www.youtube.com/watch?v=wOT5CDnY-
HEs 
 
Hitler oversimplified part 2 
https://www.youtube.com/watch?v=Dd1JUTA7Ijc 

18X 

https://www.youtube.com/watch?v=NWF2JBb1bvM
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p437
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p437
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p983
https://www.youtube.com/watch?v=dHSQAEam2yc
https://www.youtube.com/watch?v=dHSQAEam2yc
https://www.youtube.com/watch?v=wOT5CDnYHEs
https://www.youtube.com/watch?v=wOT5CDnYHEs
https://www.youtube.com/watch?v=Dd1JUTA7Ijc
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Historie 
Bryld, Carl-Johan (u.å.). Verden efter 1914 (i-bog). Aarhus: Systime, afsnit 2 og 4. 

do. (i-bog) ”Uddrag af Østrig-Ungarns ultimatum til Serbien, overrakt i Beo-

grad den 23. juli 1914” 

do. (i-bog) ”Militært styrkeforhold - tabel” 

do. (i-bog) ”Tyske krigsmål, 1914” 

do. (i-bog) ”Erich Maria Remarque: Intet nyt fra vestfronten” 

do. (i-bog) ”Uddrag af fredstraktaten med Tyskland 28. juni 1919” 

do. (i-bog) ”Clemenceaus tale ved Versaillestraktatens fremlæggelse” 

do. (i-bog) ”Den tyske repræsentants tale ved traktatfremlæggelsen” 

do. (i-bog) ”Nazistpartiets program 1920” 

Pers, Henrik 1983. Dagligdag under fascismen. København: Gyldendal, 22-26: 

”2. Valgloven af 1928” 

”3. Regler om stemmeafgivning” 

”4. Liste over personer der har stemt nej” 

Film: ”Bølgen” 

Dokumentar: ”Rejsen til slagmarken - Slaget ved Verdun” 
 

Omfang 

 

29 lektioner á 45 minutters varighed  

Ca. 75 ns 

Særlige fokus-

punkter 

18Y 
I dette forløb har de faglige mål taget udgangspunkt i følgende faglige spørgsmål:  

- 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?  

- Hvorfor  og hvordan opnåede Hitler magten i 1933?  

- Hvorfor havde hverken kommunismen og nazismen gennemslagskraft i 

Danmark?  

- Hvilken indflydelse fik den økonomiske krise startende med krakket i New 

York i 1929. 

 

Med disse spørgsmål er følgende områder inden for kernestoffet blevet behandlet:  

- Ideologiernes kamp i det 20. århundrede  

- Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  

- Forholdet mellem aktør og struktur   

- Historiefaglige metoder     

 
18P og 18Q 
 
Med disse spørgsmål er følgende områder inden for kernestoffet blevet behandlet:  

- Ideologiernes kamp i det 20. århundrede  

- Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  

- Forholdet mellem aktør og struktur   

Historiefaglige metoder     
 



 

Side 8 af 29 

18X 
Historie 
I dette forløb har de faglige mål taget udgangspunkt i følgende faglige spørgsmål:  

- 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?  

- Hvorfor og hvordan opnåede Hitler magten i 1933?  

- Hvorfor havde hverken kommunismen og nazismen gennemslagskraft i 

Danmark?  

- Hvilken indflydelse fik den økonomiske krise startende med krakket i New 

York i 1929. 

 

Med disse spørgsmål er følgende områder inden for kernestoffet blevet behandlet:  

- Ideologiernes kamp i det 20. århundrede  

- Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  

- Forholdet mellem aktør og struktur   

- Historiefaglige metoder 

- Kildebevidsthed 

- Forståelse for forskellen mellem redegørelse og analyse 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

- Gruppefremlæggelser   

- Matrix-grupper  

- Pararbejde  

- Skriveøvelser  

- Gruppearbejde  

- Klassedialog 

Retur til forside 

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

 

Forløb 3 

 

Kulturmøder 

 

Indhold 18Y 
Historie 
Frederiksen, Peter m.fl. 2009. Grundbog til Danmarkshistorien. Aarhus: Systime, 267-277 

(afsnit 11) 

Do. Kilde 49, 50, 51 

Bejder, Peter m.fl. 2013. Fra huguenotter til afghanere. Aarhus: Systime, 133-137 (”Arbejds-

kraft, tak!”) 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-til-dan-

mark-efter-1945/ 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-til-danmark-efter-1945/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-til-danmark-efter-1945/
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http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hanne-reintoft-dkp-

om-indvandrere-som-loentrykkere-1970/?no_ca-

che=1&cHash=f878472f1685a5c0c6d5ec209c2717eb 

Troelsen, Anders m.fl. 2017. Historielærerens øvelsesbog. København: Columbus, 52-53, 

56-63 

Dokumentarudsendelse ”100 års indvandring”, del 5 og 6 (DR2, 2003) 

Dokumentarserie ”Jagten på historien”, del 6 ”Danskhed” (DRK, 2017) 

Sidse Kjær (instr.) u.år. Energikrisen 1973, Sorry Sister Film, https://www.you-

tube.com/watch?v=9rTAMFPM-dQ 

Kort uddrag fra Anders Fogh Rasmussens tale på Søværnets Officersskole 29/8 2003. 

Religion  

 

Kernestof:  

 

Madsen, Lene (m.fl.), Grundbogen til religion C, København: Systime, 2013: 89-111, 

245-278.  

 

Supplerende: ·  

 

Fem skarpe om islam (DR, 2014)  

 

”Et muslimsk manifest (uddrag)”. Forum for kritiske muslimer (u.å.), 

 

”Tekst af Junes Kock” Hizb-ut-Tahrirs hjemmeside (http://www.hizb-ut-tah-

rir.dk/content.php?contentid=102) 

 

”Interview Kamran Tahmasebi (uddrag)”, Berlingske Tidende 2011. 

 

”Hvad er islam?”. Østergaard, Kate (2006), Danske Verdensreligioner. Islam, Kø-

benhavn: Gyldendal: 53-54 (uddrag).   

 

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

 

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

 

18P og 18Q 

Historie: 
 
”Den danske flygtningepolitik 1933-1939: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/den-danske-flygtningepolitik-1933-1939/?no_ca-
che=1&cHash=927256dd476c58b6e6bdb7f746910fb6 
 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hanne-reintoft-dkp-om-indvandrere-som-loentrykkere-1970/?no_cache=1&cHash=f878472f1685a5c0c6d5ec209c2717eb
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hanne-reintoft-dkp-om-indvandrere-som-loentrykkere-1970/?no_cache=1&cHash=f878472f1685a5c0c6d5ec209c2717eb
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hanne-reintoft-dkp-om-indvandrere-som-loentrykkere-1970/?no_cache=1&cHash=f878472f1685a5c0c6d5ec209c2717eb
https://www.youtube.com/watch?v=9rTAMFPM-dQ
https://www.youtube.com/watch?v=9rTAMFPM-dQ
http://www.hizb-ut-tahrir.dk/content.php?contentid=102
http://www.hizb-ut-tahrir.dk/content.php?contentid=102
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-danske-flygtningepolitik-1933-1939/?no_cache=1&cHash=927256dd476c58b6e6bdb7f746910fb6
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-danske-flygtningepolitik-1933-1939/?no_cache=1&cHash=927256dd476c58b6e6bdb7f746910fb6
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-danske-flygtningepolitik-1933-1939/?no_cache=1&cHash=927256dd476c58b6e6bdb7f746910fb6
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”Indvandring til Danmark efter 1945”: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kil-
der/vis/materiale/indvandring-til-danmark-efter-1945/?no_ca-
che=1&cHash=375310d1b2313e99f92b2db5a4c71cb9 
 
”Højkonjunkturen 1958-73”: https://danmarkshistorien.dk/perioder/kold-krig-og-vel-
faerdsstat-1945-1973/hoejkonjunkturen-1958-73/ 
 
 
Frederiksen, Peter m.fl. (2006). ”Grundbog til Danmarkshistorien”. Forlag: Systime  

- Danmark i verden efter 1989 (side 267-279) 
 
Danmark i Europa 1950-2000 (fra AU) “Udlændingelov” s. 82-83  
 
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)  

  
Religion 
 
Brandstrup, René Kristoffer Kjær et al., KS-bogen, Columbus, 2015, side 61-64 (om 
Huntington og civilisationernes sammenstød) 

Madsen, Lene et al. ”Grundbogen til religion C”, Systime, 2013 

- Side 97-103: De 5 søjler 

- Side 110-118: Sharia og jihad  

- Koranuddrag i grundbogsmaterialet: 3,18; 2,238; 2,277; 2,185; 2,197; 8,39; 9,5 

Ahle, Allan et al. ”Horisont – grundbog i religion”, Gyldendal, 2013 

- Side 147-149: den formative periode 

- Side 153-155: de 6 trosartikler  

 
Østergaard, Kate, Danske Verdensreligioner – islam”, Gyldendal, 2006, side 218-222; ”Tør-
klædedebatten”.  
 
Iman Meskini om tørklæder: https://www.facebook.com/24syv/videos/lyt-iman-me-
skini-i-rushys-roulette/396272604453954/ 
 

Muhammed the last prophet (første 10 min.) https://www.you-
tube.com/watch?v=vGxVWDLO87I 

 
Rambos konversionsmodel 
 
Dokumentar: ”Når naboens datter bliver muslim 2:2”, dr.dk  

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-til-danmark-efter-1945/?no_cache=1&cHash=375310d1b2313e99f92b2db5a4c71cb9
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-til-danmark-efter-1945/?no_cache=1&cHash=375310d1b2313e99f92b2db5a4c71cb9
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-til-danmark-efter-1945/?no_cache=1&cHash=375310d1b2313e99f92b2db5a4c71cb9
https://danmarkshistorien.dk/perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-1945-1973/hoejkonjunkturen-1958-73/
https://danmarkshistorien.dk/perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-1945-1973/hoejkonjunkturen-1958-73/
https://www.facebook.com/24syv/videos/lyt-iman-meskini-i-rushys-roulette/396272604453954/
https://www.facebook.com/24syv/videos/lyt-iman-meskini-i-rushys-roulette/396272604453954/
https://www.youtube.com/watch?v=vGxVWDLO87I
https://www.youtube.com/watch?v=vGxVWDLO87I


 

Side 11 af 29 

Sura 2, 29-47 

World’s largest pilgrimage – hajj documentary 
https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI 

Kender du typen” – placering af udtalelserne i de fire idealtyper  

- Uddrag fra ”Kritiske Muslimers Manifest 

- Hizb ut-Tahrirs mål 

- Uddrag fra artiklen ”Demokratisk muslim: Praktiserende muslimer kan ikke 
være demokrater” (Berlingske 1. april 2006) Artiklen omhandler en af medstif-
terne af Demokratiske Muslimer, Kamran Tahmasebi” 

- Fra Danske Verdensreligioner - Islam om ”det Islamiske Trossamfund” (s. 52) ud-
talelserne er fra den daværende leder, Abu Laban 

18X 

Historie 
Frederiksen, Peter m.fl. 2009. Grundbog til Danmarkshistorien. Aarhus: Systime, 267-277 

(afsnit 11) 

Do. Kilde 49, 50, 51 

Bejder, Peter m.fl. 2013. Fra huguenotter til afghanere. Aarhus: Systime, 133-137 (”Arbejds-

kraft, tak!”) 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-til-dan-

mark-efter-1945/ 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hanne-reintoft-dkp-

om-indvandrere-som-loentrykkere-1970/?no_ca-

che=1&cHash=f878472f1685a5c0c6d5ec209c2717eb 

Troelsen, Anders m.fl. 2017. Historielærerens øvelsesbog. København: Columbus, 52-53, 

56-63 

Dokumentarudsendelse ”100 års indvandring”, del 5 og 6 (DR2, 2003) 

Dokumentarserie ”Jagten på historien”, del 6 ”Danskhed” (DRK, 2017) 

Sidse Kjær (instr.) u.år. Energikrisen 1973, Sorry Sister Film, https://www.you-

tube.com/watch?v=9rTAMFPM-dQ 

Kort uddrag fra Anders Fogh Rasmussens tale på Søværnets Officersskole 29/8 2003. 

Religion  

 

Kernestof:  

 

Madsen, Lene (m.fl.), Grundbogen til religion C, København: Systime, 2013: 89-111, 

245-278.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-til-danmark-efter-1945/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-til-danmark-efter-1945/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hanne-reintoft-dkp-om-indvandrere-som-loentrykkere-1970/?no_cache=1&cHash=f878472f1685a5c0c6d5ec209c2717eb
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hanne-reintoft-dkp-om-indvandrere-som-loentrykkere-1970/?no_cache=1&cHash=f878472f1685a5c0c6d5ec209c2717eb
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hanne-reintoft-dkp-om-indvandrere-som-loentrykkere-1970/?no_cache=1&cHash=f878472f1685a5c0c6d5ec209c2717eb
https://www.youtube.com/watch?v=9rTAMFPM-dQ
https://www.youtube.com/watch?v=9rTAMFPM-dQ
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Supplerende: ·  

 

Fem skarpe om islam (DR, 2014)  

 

”Et muslimsk manifest (uddrag)”. Forum for kritiske muslimer (u.å.), 

 

”Tekst af Junes Kock” Hizb-ut-Tahrirs hjemmeside (http://www.hizb-ut-tah-

rir.dk/content.php?contentid=102) 

 

”Interview Kamran Tahmasebi (uddrag)”, Berlingske Tidende 2011. 

 

”Hvad er islam?”. Østergaard, Kate (2006), Danske Verdensreligioner. Islam, Kø-

benhavn: Gyldendal: 53-54 (uddrag).   

 

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

 

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

 

18P, 18Q og 18X 

Samfundsfag 

Kernestof:  

Kompendium: ”Ærke dansker - Perker dansker” Columbus af M.H. Thorndal 2013.  

S. 10-16, s. 68-77, 80-82, 93-96. 

 

18Y (se vedhæftet pdf.) 
 

Omfang 

 

Januar-februar 2019 

18P og 18Q 
Historie: ca 90 ns  

Religion: ca. 60 ns 

Særlige 

fokus-

punkter 

18Y 
Historie 
At bibringe eleverne 

 Forståelse for historisk metode 

 Uddybet kildeforståelse 

 Bevidstgørelse ang. historiebrug 

 

Religion:  
 
I religion er der arbejdet med:  
 

 Islamiske forestillinger, myter og ritualer 
 Sunna og hadith 
 De fem søjler 
 Praksis i islam - sharia 

http://www.hizb-ut-tahrir.dk/content.php?contentid=102
http://www.hizb-ut-tahrir.dk/content.php?contentid=102
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 Jan Hjärpes idealtypemodel 
 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

- Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftlig, mundtlig og multimediebaseret 

fremlæggelse, pararbejde. Projektarbejde. Klassen har fremstillet undervisnings-

materiale til folkeskolens udskoling.  

 
18P og 18Q 
Historie: 
 
Der er i forløbet arbejdet med følgende mål inden for kernestoffet i historie: 

- Dansk historie og identitet 

- Globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv 

- Historiefaglige metoder 
 
Religion:  
 
Kernestof:  

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

 etiske, herunder religionsetiske, problemstillinger  

 religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid  

 religionsfaglige metoder.  

18X 
Historie 
At bibringe eleverne 

 Forståelse for historisk metode 

 Uddybet kildeforståelse 

 Bevidstgørelse ang. historiebrug 

 

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 

 
 

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

 

Forløb 4 

 

USA 

Indhold 18Y 
Historie 
Hansen, Thor Banke m.fl. 2017(?). USA. Historie, samfund, religion (i-bog). Aarhus: Sy-

stime, kapitel 1.1-1.8, herunder: 
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Black codes for St. Landrys amt i Louisiana (1865) 

Erklæring fra Den amerikanske Anti Imperialistiske Liga 

Herbert Hoover: State of the Union (1930) 

F.D. Roosevelt: Fireside Chat nr. 6, 1934 

Lyndon B. Johnson: State of the Union, 1965 

Ronald Reagan: A time for choosing, 1964 

Tv-serie. Jenny Ash (inst.) 2010. America. The Story of the US, Afsnit 4 og 12. USA: nuto-

pia/A&E Television Networks, LLC. 

Den amerikanske uafhængighedserklæring. https://da.wiki-

source.org/wiki/USA%27s_uafh%C3%A6ngighedserkl%C3%A6ring 

Emma Lazarus (1883): The New Colossus. Fra Niels Thorsen: Frihedsgudinden i Den Store 

Danske, Gyldendal. Hentet 27. juni 2019 fra http://denstoredan-

ske.dk/index.php?sideId=80083 

En kort film om Agent Orange https://www.youtube.com/watch?v=uzvTB0mOS0w 

En "turistfilm" optaget af en amerikansk turist i Vietnam https://www.you-
tube.com/watch?v=IlDqKZAGKEA 

De sidste fem minutter fra spillefilmen "The Green Berets" (De grønne baretter) fra 
1968 https://www.youtube.com/watch?v=NpIdskivmUg  

Film: Forrest Gump 

Religion 

 

Kernestof:  

 

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 Center 

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 Religionsportalen 

(religion.systime.dk). 

  

5. Mosebog kapitel 30, vers 15-20. 

https://da.wikisource.org/wiki/USA%27s_uafh%C3%A6ngighedserkl%C3%A6ring
https://da.wikisource.org/wiki/USA%27s_uafh%C3%A6ngighedserkl%C3%A6ring
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=80083
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=80083
https://www.youtube.com/watch?v=uzvTB0mOS0w
https://www.youtube.com/watch?v=IlDqKZAGKEA
https://www.youtube.com/watch?v=IlDqKZAGKEA
https://www.youtube.com/watch?v=NpIdskivmUg
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/02/23/u-s-religious-groups-and-their-political-leanings/ft_16-02-22_religionpoliticalaffiliation_640px-2/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/02/23/u-s-religious-groups-and-their-political-leanings/ft_16-02-22_religionpoliticalaffiliation_640px-2/
https://religion.systime.dk/index.php?id=716#c3247
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Mikas bog kapitel 4, vers 1-5. 

  

Matthæusevangeliet, kapitel 5, vers 13-16. 
 

18P og 18Q 

Historie: 
Hansen, Thor Banke & Andres Bonne Sindberg, USA – historie, samfund, religion (læreplan 
2017), systime,dk, 2019: https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk 
 
Hele 1.1 Den nye verden  

 Jagten på Asiens rigdomme og opdagelsen af Amerika  

 Den europæiske kolonisering af Amerika 

 Mødet med den oprindelige befolkning – sygdom, rotter og krig  
1.2 Fra europæiske kolonier til amerikansk føderation  

 De engelske kystkolonier 16-1700-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 & borgerkrig 

 Slaveri og trekantshandel  

 Borgerkrigen  

 Forsoning – borgerkrigens efterspil  
1.5 Amerikansk udenrigspolitik frem til Første Verdenskrig – isolationisme eller akti-
visme?  

 En pragtfuld lille krig der fødte en stormagt  

 USA og første verdenskrig  
1.6 den progressive periode, børskrakket og new deal  

 Wall street krakket  

 F.D. Roosevelt og New Deal  
1.7 Efterkrigstidens Amerika – the Great Society? 

 USA i 1950erne – Fair Deal, Eisenhower og overflodssamfundet  

 USA i 1960erne – JFK, Lyndon B. Johnson og Great Society  
1.8 Den kolde krig 1947-1979 

 1947-1962 – den klassiske koldkrigsperiode  

 Koreakrigen 

 Fra inddæmning til roll back  

 Cuba  

 1963-79 – afspænding  

 Vietnamkrigen 

 Afspænding – SALT og Helsinkiaftalen  
1.9 Den konservative revolution, lavere skat, større ulighed og finanskrise  

 1980-1991 – den anden koldkrigsperiode – murens fald og Sovjetunionens sam-
menbrud  

 Reaganomics  

 Kilde: Ronald Reagan: Tale til Den Nationale Forsamling af Evangelikale, 1983 
1.10 den nye verdensorden og chokket efter 11.september  

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/
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 Den nye verdensorden og FN  

 Den 11.september – chok og efterveer  

 Krigen mod terror  
Under kap. 4.2: fra slaveri til borgerrettigheder 

 Black codes  

 Kilde: Black Codes for St. Landrys amt i Louisiana 

 Jim Crow – lige men adskilt  

 Lighed for loven – borgerretsbevægelsens guldalder  
4.3: Martin Luther King – ikke-vold og agape  
 
Bryld, Carl-Johan, Verden før 1914, systime.dk,   

 Oplysningsideerne: fornuft og frihed  

 de engelske naturretsfilosoffer 

 oplysningstænkningen 

 de tre store   
 
Uddrag fra uafhængighedserklæringen  
 
Dokumentar: ”Ku Klux klan – kampen for overherredømme”, BBC, 2015 (cfu) 
 
18P: ”Vice news om charlottesville”: 
https://www.youtube.com/watch?v=RIrcB1sAN8I 
  
Religion  
 
3.1. amerikansk religionshistorie  

 Puritanisme  

 Wall of separation – adskillelsen af stat og religion  
 
3.3. protestantisk fundamentalisme og den kristne højrefløj  

 Fra fundamentalisme til ny-evangelikalisme  

 Fundamentalisterne bliver til den politiske kristne højrefløj  
 
3.4 Kreationisme og intelligent design 
 
3.5 sekulariseringstesen – og den amerikanske undtagelse?  

 Sekularisering 

 Sekulariseringstesen  
 
3.6 Civilreligion i Guds eget land  

 Begrebet civilreligion – den teoretiske baggrund 

 Guds eget land  
 
Bibeltekster 

- 2 Mos 3, 7-14 (exodus) 

- Åb 20, 1-15 (de tusind år) 

- Matt 5, 38-48 (Uddrag fra Bjergprædiken) 

- 1 Mos 1-2 (skbelsesberetningerne)  
 
Phil Zuckerman i danskernes akademi om religion i DK og USA  
https://www.youtube.com/watch?v=9dUaqtT5vhU 

https://www.youtube.com/watch?v=RIrcB1sAN8I
https://www.youtube.com/watch?v=9dUaqtT5vhU
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Trumps indsættelse: https://www.youtube.com/watch?v=rE-1MJbFkOs  
 
Lady Gaga og nationalsagen:  
https://www.youtube.com/watch?v=UjbolhVVCYU 
 
NFL og civilreligion (take a knee)  

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

 https://www.youtube.com/watch?v=3R38IWhwtyM 

 https://www.youtube.com/watch?v=4-Gx23vH0CE 
 
”So fucking special i USA” (sendt første gang 28.11.13, dr.dk)  
  
Dokumentar: ”Jesus Camp” (Guds børnehær) 2006 (cfu) 
 
Påklædning på Bob Jones University: ”Tekst 8: Om påklædning – forventninger til de 
studerende”, Bob Jones University, fra Fundamentalisme i kristendom og islam, Hanne Følner 
& Bente Lund, 2008, systime, side 92-93 
 
Johnny Cash – the man comes around  
 
Pro-life: https://www.youtube.com/watch?v=4H50KC3C0ok 
  
 
 
Synopsisøvelse (flerfaglig) 
 
1. Uddrag af ”The New Colossus” af Emma Lazarus (http://denstoredanske.dk/Geo-

grafi_og_historie/USA_og_Nordamerika/USA_ca._1770-1920/Frihedsgudinden) 
2. Nike-kampagne med Colin Kaepernick (https://www.thenation.com/article/on-co-

lin-kaepernicks-nike-ad-will-the-revolution-be-branded/)  
3. Statistik over befolkningssammensætning (https://politiken.dk/udland/fo-

kus_int/Fokus_pr_sidentvalg_2016/article5649425.ece)  
4. Billede af Mayflower (frimærke) 
5. “Splittet Højesteret blåstempler Trumps indrejseforbud”. Dr.dk 26. juni 2018 

(https://www.dr.dk/nyheder/udland/splittet-hoejesteret-blaastempler-trumps-ind-
rejseforbud) 

 

18X 
Historie 
Hansen, Thor Banke m.fl. 2017(?). USA. Historie, samfund, religion (i-bog). Aarhus: Sy-

stime, kapitel 1.1-1.8, herunder: 

Black codes for St. Landrys amt i Louisiana (1865) 

Erklæring fra Den amerikanske Anti Imperialistiske Liga 

Herbert Hoover: State of the Union (1930) 

F.D. Roosevelt: Fireside Chat nr. 6, 1934 

Lyndon B. Johnson: State of the Union, 1965 

Ronald Reagan: A time for choosing, 1964 

Tv-serie. Jenny Ash (inst.) 2010. America. The Story of the US, Afsnit 4 og 12. USA: nuto-

pia/A&E Television Networks, LLC. 

https://www.youtube.com/watch?v=rE-1MJbFkOs
https://www.youtube.com/watch?v=UjbolhVVCYU
https://www.youtube.com/watch?v=fLLDZE_Jhys
https://www.youtube.com/watch?v=3R38IWhwtyM
https://www.youtube.com/watch?v=4-Gx23vH0CE
https://www.youtube.com/watch?v=4H50KC3C0ok
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/USA_og_Nordamerika/USA_ca._1770-1920/Frihedsgudinden
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/USA_og_Nordamerika/USA_ca._1770-1920/Frihedsgudinden
https://www.thenation.com/article/on-colin-kaepernicks-nike-ad-will-the-revolution-be-branded/
https://www.thenation.com/article/on-colin-kaepernicks-nike-ad-will-the-revolution-be-branded/
https://politiken.dk/udland/fokus_int/Fokus_pr_sidentvalg_2016/article5649425.ece
https://politiken.dk/udland/fokus_int/Fokus_pr_sidentvalg_2016/article5649425.ece
https://www.dr.dk/nyheder/udland/splittet-hoejesteret-blaastempler-trumps-indrejseforbud
https://www.dr.dk/nyheder/udland/splittet-hoejesteret-blaastempler-trumps-indrejseforbud
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Den amerikanske uafhængighedserklæring. https://da.wiki-

source.org/wiki/USA%27s_uafh%C3%A6ngighedserkl%C3%A6ring 

Emma Lazarus (1883): The New Colossus. Fra Niels Thorsen: Frihedsgudinden i Den Store 

Danske, Gyldendal. Hentet 27. juni 2019 fra http://denstoredan-

ske.dk/index.php?sideId=80083 

En kort film om Agent Orange https://www.youtube.com/watch?v=uzvTB0mOS0w 

En "turistfilm" optaget af en amerikansk turist i Vietnam https://www.you-
tube.com/watch?v=IlDqKZAGKEA 

De sidste fem minutter fra spillefilmen "The Green Berets" (De grønne baretter) fra 
1968 https://www.youtube.com/watch?v=NpIdskivmUg 
 

Religion 
 

Kernestof:  

 

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 Center 

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 Religionsportalen 

(religion.systime.dk). 

  

5. Mosebog kapitel 30, vers 15-20. 

  

Mikas bog kapitel 4, vers 1-5. 

  

Matthæusevangeliet, kapitel 5, vers 13-16. 

 

18P, 18Q og 18X 

Kernestof:  

”USA historie, samfund, religion” Systime, Hansen og Sindberg 2015. 

S. 85-132. 

 

https://da.wikisource.org/wiki/USA%27s_uafh%C3%A6ngighedserkl%C3%A6ring
https://da.wikisource.org/wiki/USA%27s_uafh%C3%A6ngighedserkl%C3%A6ring
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=80083
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=80083
https://www.youtube.com/watch?v=uzvTB0mOS0w
https://www.youtube.com/watch?v=IlDqKZAGKEA
https://www.youtube.com/watch?v=IlDqKZAGKEA
https://www.youtube.com/watch?v=NpIdskivmUg
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/02/23/u-s-religious-groups-and-their-political-leanings/ft_16-02-22_religionpoliticalaffiliation_640px-2/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/02/23/u-s-religious-groups-and-their-political-leanings/ft_16-02-22_religionpoliticalaffiliation_640px-2/
https://religion.systime.dk/index.php?id=716#c3247
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18Y 
(Se vedhæftet pdf.) 

Omfang 

 

Februar-marts 2019 
 
18P og 18Q 
Historie: ca 85 ns.   
Religion: ca 80 ns.  

 

Særlige 

fokus-

punkter 

18Y 
Historie 
At opøve elevernes evner til 

 Selvstudium 

 At uddrage essensen af en længere tekst eller film 

 At indsamle, præsentere og videreformidle viden om et afgrænset emne (i dette 

tilfælde: Præsentation af en udvalgt USA-stat for resten af klassen) 

 … samt at forberede eleverne til selv at kunne udarbejde en overordnet pro-

blemformulering samt underordnede problemformuleringer på basis af et givet 

materiale 

 Identificere Historiebrug i film 

 Arbejde med selvvalgt kilder ud fra selvvalgt emne.  

Religion 
 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  

18P og 18Q 
Historie: 
 
Der er i forløbet arbejdet med følgende mål inden for kernestoffet i historie: 

- Nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder forskellige 
typer af årsagssammenhænge  

- styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  

- Historiefaglige metoder 

- Historiebrug 

- Natur, teknologi og produktions betydning for mennesker i historisk og nutidigt 
perspektiv  

- Forholdet mellem aktør og stuktur 

- Ideologiernes kamp i det 20.årh  

- Globalisering og kulturmøder i et historiske og nutidigt perspektiv 
 
Religion:  
 
Kernestof:  

 kristendom, herunder både nutidige og klassiske tekster  

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

 religionsfaglige metoder.  

 Udvalgte sider af yderligere én religion (civilreligion) 

18X 
Historie 
At opøve elevernes evner til 

 Selvstudium 

 At uddrage essensen af en længere tekst eller film 

 At indsamle, præsentere og videreformidle viden om et afgrænset emne (i dette 

tilfælde: Præsentation af en udvalgt USA-stat for resten af klassen) 

 … samt at forberede eleverne til selv at kunne udarbejde en overordnet pro-

blemformulering samt underordnede problemformuleringer på basis af et givet 

materiale 

 

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 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

- Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/mundtlige og skriftlige fremlæg-

gelser/synopsisøvelse, gruppefremlæggelser, matrix-grupper, skriveøvelser 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 5 

 

Fra vugge til grav (Kultur- og samfundsfagsgruppen  

Indhold 18Y 
Historie: 

Kernestof:  

 

- Grundbog til danmarkshistorien (systime) s. 123 - 132, s.133 -140, 153-158, 158-

169, 217 - 230 

 

Supplerende materiale:   

 

- Kilder:  

o Valgtale af Thorvald Stauning, 1936 

o K.K. Steincke om socialreformen 

o Valgplakat: Stauning eller kaos 

- Dokumentar: Dansk velfærdshistorie & frihed (00.17.33 - 00.39.06) 

- Historien om Danmark, afsnit 8, DR 

 

Religion     
  
Kernestof:   
  
Hvithamar, Annika (2013), ”Kristendom”, i Ahle, Allan (m.fl.), Horisont. Grundbog i reli-
gion, København:  Gyldendal, 2013: 73-90.   

  

  
Supplerende:   
  
TV/Film:  
 
”Luther” (Film, 2003).  

 

”Den sorte skole: Reformationen” (DR, 2013).  

 

Tekster:  

 

”Den nikænske trosbekendelse” (https://www.kristendom.dk/kristne-grundtek-

ster/læs-den-nikænske-trosbekendelse-her)   

 

”Benedikts regel (uddrag)” (https://www.skoven-i-skolen.dk/sites/skoven-i-sko-

len.dk/files/filer/Kopiark/Kristendom/murene-klosterprojekt-pdf-final-01-2011.pdf)  

 

Paulus’ brev til Romerne kapitel 1, 3-5.  

 

Martin Luther, ”Fortalen til Romerbrevet (uddrag)” Folkekirken.dk 

 

Lukasevangeliet kapitel 22, 7-30 (Nadverens indstiftelse) 

https://www.kristendom.dk/kristne-grundtekster/læs-den-nikænske-trosbekendelse-her
https://www.kristendom.dk/kristne-grundtekster/læs-den-nikænske-trosbekendelse-her
https://www.skoven-i-skolen.dk/sites/skoven-i-skolen.dk/files/filer/Kopiark/Kristendom/murene-klosterprojekt-pdf-final-01-2011.pdf
https://www.skoven-i-skolen.dk/sites/skoven-i-skolen.dk/files/filer/Kopiark/Kristendom/murene-klosterprojekt-pdf-final-01-2011.pdf
kilde:%20http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/1/5/6/2/1562bb988b2434c62a879f7cdb58ce6a2035a56a/Luthers%20fortale%20til%20Romerbrevet.pdf
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Folkekirkens nadverritual (folkekirken.dk) 

 

”Simon Søjlehelgen fra Acta Martyrum”. Lent, Frederik (1915), The Life of St. Simeon Sty-

lites: A Translation of the Syriac Text in Bedjan's ActaMartyrum et Sanctorum, Vol. IV, Journal 

of the American Oriental Society, Vol. 35 (1915), pp. 103-198 (uddrag af teksten oversat 

til dansk). 

 

18P og 18Q 
Historie 
 
Frederiksen, Peter m.fl. (2019). Grundbog til Danmarkshistorien (ibog), systime.dk  
Den danske revolution  

 Oplyst enevælde  

 De store landboreformer  

 Den florissante handelsperiode 

 Krig og krise 

 Enevælden i modvind 

 Krig om Slesvig og demokratisk grundlov  

 Ny krig og ny grundlov 
Industrialisering og demokrati, 1866-1914 

 Befolkningseksplosion og sociale problemer  

 Omlægning af landbruget 

 Forfatningskampen 

 Industrialisering og arbejderbevægelse 

 Gårdmændenes storhedstid  
Velfærdsstaten 1945-1973 

 De glade tressere  
 
Dokumentar: Fra fattiggår til frit valg, SDU https://www.you-
tube.com/watch?v=7Y9CxVvY00M 
 
Socialreformen af 1933:  
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/socialreformen-af-
1933/ 
 
Religion  
 
”Kristne forestillinger” i: Lene Madsen et al., Grundbogen til religion c, systime, 2013, side 
70-73 
 
”De tre kristne hovedretninger” fra Religionsportalen:: https://religion.sy-
stime.dk/index.php?id=517 
 
Grundbogen til religion, systime.dk (ibog)  

- Den historisk Jesus: Religionens ophav: https://grundbogentilreligionc.sy-
stime.dk/?id=c376 

- Paulus: kristendom selvstændiggøres fra jødedommen: https://grundbogentilre-
ligionc.systime.dk/?id=c379 

https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/8/1/1/a/811a43ae0e9c6b52728377850cc2d42a34e243ec/HØJMESSE%20-%20LITURGI.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7Y9CxVvY00M
https://www.youtube.com/watch?v=7Y9CxVvY00M
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/socialreformen-af-1933/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/socialreformen-af-1933/
https://religion.systime.dk/index.php?id=517
https://religion.systime.dk/index.php?id=517
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c376
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c376
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c379
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c379
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- Den mytiske Kristus – evangelierne fremstilling af Jesus: https://grundbogentil-
religionc.systime.dk/?id=c379 (ikke øvelserne) 

 
 
”Har Luther haft betydning for velfærdsstaten?”, Kristeligt dagblad, 29.09.16: 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/ide-tanke/har-luther-haft-betydning-velfaerdsstaten 
 
Marie Krarup: Den syriske flygtning er ikke min næste 
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-
naeste 
 
Kim Hartzner: Svar til Marie Krarup: den syriske flygtning 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 Jesus”, DR (sendt første gang: 14.05.14) 
”5 skarpe om kristendommens danske historie”, DR (sendt første gang 21.05.14)  
 
Stand up: https://www.youtube.com/watch?v=deNxv2OuCaU 
 
Helligtekster:  
1 Mos 3: syndefaldsmyten  
Matt 5-7 (uddrag): Bjergprædiken  
De 10 bud  
Rom 5, 12-15; 18-19: Adam og Kristus 
Luk 15, 11-32: Lignelsen om den fortabte søn 

Luk 10, 25-37: Lignelsen om den barmhjertige 
Den apostolske trosbekendelse 

 
18X 
Historie 
Frederiksen, Peter m.fl. 2009. Grundbog til Danmarkshistorien. Aarhus: Systime, 122-140, 

153-158, 158-169, 217 - 230, herunder 

37. En ufaglært kvindes erindringer 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-statsminister-thor-

vald-stauning-taler-foer-landstingsvalget-i-1936/ 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-kk-steincke-taler-

om-kanslergadeforligets-socialreform-i-1934/ 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/augusta-erichsens-beret-

ning-om-kanslergadeforliget/ 

Valgplakat: Stauning eller kaos 

Dokumentar: Dansk velfærdshistorie & frihed (00.17.33 - 00.39.06) 

Tv-quiz. Historiequizzen. Svendborg Fattiggård. DRK, 2016 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c379
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c379
https://www.kristeligt-dagblad.dk/ide-tanke/har-luther-haft-betydning-velfaerdsstaten
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-naeste
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-naeste
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-den-syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-den-syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste
https://www.youtube.com/watch?v=deNxv2OuCaU
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-statsminister-thorvald-stauning-taler-foer-landstingsvalget-i-1936/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-statsminister-thorvald-stauning-taler-foer-landstingsvalget-i-1936/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-kk-steincke-taler-om-kanslergadeforligets-socialreform-i-1934/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-kk-steincke-taler-om-kanslergadeforligets-socialreform-i-1934/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/augusta-erichsens-beretning-om-kanslergadeforliget/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/augusta-erichsens-beretning-om-kanslergadeforliget/
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Dokumentarudsendelse. Historien om Danmark. Afsnit 8, Grundloven, folket og magten. DR1, 

2017 

Tv-serie. En bid af historien. halvtredserne 1950-1959. TV2, 2017 

Dokumentarudsendelse: Husmorens storhed og fald. Afsnit 2, Fra karklud til kvindekamp. 

DRK, 2013 

Reportageudsendelse. Hurra for det danske frisind. Ligestilling. DRK, 2015 

Religion     
  

Kernestof:   
  

Hvithamar, Annika (2013),  i Ahle, Allan (m.fl.), Horisont. Grundbog i religion, Kø-

benhavn:  Gyldendal, 2013: 73-90.   

  

  

Supplerende:   
  
TV/Film:  
 
”Luther” (Film, 2003).  

 

”Den sorte skole: Reformationen” (DR, 2013).  

 

Tekster:  

”Den nikænske trosbekendelse”  

 

”Uddrag af Benedikts regel”  

 

Rom. 1, 3-5.  

 

Martin Luther, ”Fortalen til Romerbrevet (uddrag)” Folkekirken.dk 

 

” Uddrag af Widukinds Sakserkrønike - Harald Blåtand og Poppo”. Danmarkshisto-

rien.dk 2014.  

 

”Simon Søjlehelgen fra Acta Martyrum”. Acta Martyrum 

18P, 18Q og 18X 

Kernestof: 

”Luk samfundet op” Columbus. E-bog. S. 12-220 

Supplerende mat:  

Velfærdssamfundetshistorie 1-3 fra Danskernes Akademi. ca. 3 x 9 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=fg17COhHNX0 

Optaget foredrag vedr. velfærdsstaten fra Danmarkshistorien.dk. ca. 5 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=MdK2a4KdXFQ 

 

18Y 

kilde:%20http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/1/5/6/2/1562bb988b2434c62a879f7cdb58ce6a2035a56a/Luthers%20fortale%20til%20Romerbrevet.pdf
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/uddrag-af-widukinds-sakserkroenike-harald-blaatand-og-poppo/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/uddrag-af-widukinds-sakserkroenike-harald-blaatand-og-poppo/
https://www.youtube.com/watch?v=fg17COhHNX0
https://www.youtube.com/watch?v=MdK2a4KdXFQ
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(Se vedhæftet pdf.) 
 
Historieopgaven 
Delvis repetition af indholdet af forløb 6: Fra vugge til grav. 

Udleverede materialer 

Uddrag af Lov om folkepensionen, 2. oktober 1956. http://danmarkshistorien.dk/leksi-
kon-og-kilder/vis/materiale/folkepensionen-1956/ 

Uddrag af Lov om Alderdomsunderstøttelse. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/lov-om-alderdomsunderstoettelse-1891/ (nedredigeret) 

Frederiksen, Peter m.fl. 2009. Grundbog til Danmarkshistorien. Aarhus: Systime 

47. Hans Jørgen Lembourn om velfærdsstaten (1960) 

48. Villy Sørensen om velfærdsstaten (1959)  

Universal velfærd er snart fortid, Berlingske, 24. januar, 2014. https://www.berling-

ske.dk/politik/universel-velfaerd-er-snart-fortid 

Statistik. Sociale udgifter 1950-2003 i procent af bruttonationalproduktet. Statistisk tiårs-

oversigt, div. årgange 

Andel af befolkningen fordelt på aldersgrupper. www.statistikbanken.dk; FRDK 118, 

BEF 1 
Omfang 

 

April - Maj 

18P og 18Q 
Historie: ca. 62 ns 

Religion: ca. 45 ns 

Særlige 

fokus-

punkter 

18Y 
Historie: 

Der er blevet skrevet historieopgave i dette forløb 

 

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

- Hvordan har det danske velfærdssamfund udviklet sig siden starten af 1800 tal-

let? 

- Hvilke politiske ideologier kommer frem i perioden? 

- Hvordan anvendes forskelligartet materialetyper? 

 

Med disse spørgsmål er følgende områder inden for kernestoffet blevet behandlet:  

   
- Dansk historie og identitet  

- Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv 

- Historiefaglige metoder    

 

Religion:  

I religion er der arbejdet med følgende:  

 

 Kristendommens centrale forestillinger, myter og ritualer.  

 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/folkepensionen-1956/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/folkepensionen-1956/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lov-om-alderdomsunderstoettelse-1891/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lov-om-alderdomsunderstoettelse-1891/
http://www.statistikbanken.dk/
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 Kristendommens historie med særligt fokus på den tidlige kristendom, reforma-

tion og dansk kirkehistorie.  

 

 Religion i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund.  

  

18P og 18Q 
Historie  

- Dansk historie og identitet 

- Årsagssammenhænge og periodiseringsprincippet  

- Natur, teknologi og produktions betydning for mennesker i historisk og nutidig 
perspektiv  

- Forholdet mellem aktør og struktur  

- Styreformer  

- Ideologiernes kamp i det 20. Årh 

- Historiefaglig metode  
  
Religion  

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

- Etiske, herunder religionsetiske, problemstillinger  

18X 
Historie 

 Dansk historie og identitet 

 Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv 

 Historiebrug og historieformidling 

 
Religion     
 

I religion er der arbejdet med følgende:  

 Kristendommens centrale forestillinger, myter og ritualer.  

 Kristendommens historie med særligt fokus på den tidlige kristendom, reforma-

tion og dansk kirkehistorie.  

 Religion i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund.  

 
Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

- Gruppefremlæggelser   

- Matrix-grupper  

- Pararbejde  

- Skriveøvelser (historieopgaven)  

- Gruppearbejde  

- klassedialog 

- Historieopgaven 
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Titel 6 

 

New age (religion) 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof 

 

“New Age” fra Religionsportalen (religion.systime.dk). Systime, 2018.  

 

Ludwigsen, Lise & Poul Storgaard Mikkelsen (2009), Religion i det 

senmoderne samfund, København: Systime, 2009: 13-31.  

 

Supplerende:  

 

“So fucking special – livet efter døden”. DR, 2016.  

  

“Er teosofi en religion?” Af H. P. Blavatsky [1888]. Oversat af Morten Ny-

mann m.fl. år 2001) 

 

”Nagarjuna: Brev til en ven” i Nielsen, Anders (2015), Buddhisme. Introduktion 

og tekster, København: Systime: 45-46.  

 

”Dine valg er dit liv” (blog - https://www.dinevalgerditliv.dk/gaeste-blog/re-

inkarnation/) 

 

“Eckhart Tolle: En ny jord”. Nyt Aspekt, 2008. Fra Religonportalen, Systime, 

2018.  

 

 

Omfang 

 

Ca. 40 ns. 

Særlige fokus-

punkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Religion:  

 

Fra Lærerplanen:  

 

  udvalgte sider af yderligere én religion ̶ etiske, herunder religionseti-

ske, problemstillinger  

 religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid 

og nutid  

 religionsfaglige metoder.  

Væsentlige fokuspunkter:  

 

 New Age 

 

https://www.dinevalgerditliv.dk/gaeste-blog/reinkarnation/
https://www.dinevalgerditliv.dk/gaeste-blog/reinkarnation/


 

Side 28 af 29 

 Synkretisme 

 

 Perennialisme  

 

 Senmoderne religion  

 

 UFO-religioner  

 

 Teosofi  

 

 Personlig guddommeliggørelse  

 

 Forskelle mellem reinkarnationstanken i New Age og i klassisk indisk reli-

gionsfilosofi 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

- Gruppefremlæggelser   

- Pararbejde  

- Skriveøvelser  

- Gruppearbejde  

- Klassedialog 

- CL øvelser 

 

 

Titel 7 

 

Velfærdsstatens økonomi (samfundsfag)  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Kernestof 

 

Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2018), Luk samfundet op!, Køben-

havn: Columbus (3. udgave): 174-220. ” 

 

”Regeringen hælder benzin på bålet for lånte penge”. Jyllands-Posten d. 3. 

september 2019.  

 

Supplerende:  

 

”Statistikker om vækst og beskæftigelse fra Danmarks Statistik. Danmarks 

Statistik, 2019.   

 

”Den usynlige arv”. DR, 2014.  
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”Økonomi for dummies”. DR, 2014.  

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 40 ns. 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Samfundsfag:  

 

Fra Lærerplanen:  

 

  udvalgte sider af yderligere én religion ̶ etiske, herunder religionseti-

ske, problemstillinger  

 religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid 

og nutid  

 religionsfaglige metoder.  

Væsentlige fokuspunkter:  

 

 BNP - vækst og produktivitet 

 

 Arbejdsløshed, forskellige former for 

 

 Det økonomiske kredsløb 

 

 Økonomi og behovsopfyldelse  

 

 Plan-, marked-, og blandingsøkonomi 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

- Gruppefremlæggelser   

- Pararbejde  

- Skriveøvelser  

- Gruppearbejde  

- Klassedialog 

- CL øvelser 

 

 


