
 

Side 1 af 15 

Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Vinter 2021  

Institution VUC Vest Esbjerg  

Uddannelse 2-årige HF 

Fag og niveau Kultur og samfundsfag 

Lærer Sara Tengstedt Christiansen, Morten Juncher Lysdahlgaard, Steffan Bøgelund 
(efterår 2. år) Søbye, Inken-Margret Meinertz (1.år) 

Hold 
10A og 10B (tidligere 10P og 10Q) 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 KS fællesfaglig: Myter og civilisation 

Titel 2 KS fællesfagligt: USA 

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

KS fællesfaglig: Myter og civilisation 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
Religion:  
 
Kernestof: 
”Livius om Roms grundlæggelse” - uddrag af Titus Livius, Roms ældste historie. 
Oversat af Adam Afzelius, 1954.  
 
”Et romersk pagtsoffer” - uddrag af Titus Livius, Roms ældste historie. Oversat af 
Adam Afzelius, 1954. 
 
”Eusebius ”I dette tegn skal du sejre” - Konstantin ser korstegnet. (Af Eusebius: 
Vita Constantini o. 340) i Claus Friisberg, Kilder til verdens historie - fra de ældste 
tider til 1750, 1988, s. 70-72 
 
Juleevangeliet - Lukasevangeliet kap 2, v. 1-13. Biblen.  
 
Supplerende: 
Paul - the apostle of Christ. 2018, Instruktør: Andrew Hyatt. (1t 48 min) 
 
Samfundsfag:  
Kernestof 
 
Introduktionsoplæg til forløbet inkl. samfundsfagets fokusområder og metoder 
 
Luk Samfundet op, Peter Brøndum og Thor Banke Hansen, 3.udgave, 2019.  side 
30-36, side 44-53, side 108-118 
 
Konspirationsteorier i coronaens tid: Sådan opstår de, og derfor er de et problem, 
Videnskab.dk, 18.5.2020  
  
Konspirationsteorier er en meningsfuld reaktion på en verden uden mening,  
Information, 7.7.2018 
 
Det er ikke politikerne, der skal skabe en bedre verden efter coronaen.  
Det er os, Berlingske Tidende  
19.9. 2020  
 
Rasmus Munk: Det ville have været fuldstændig idiotisk ikke at gøre en forskel, 
Berlingske Tidende, 19.9.2020 
 
Opgavesæt Danmark i lyd og billeder 

- Poul Henningsens Danmarkssang 
https://www.youtube.com/watch?v=xwKfQMEjA3A 
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- Maleri: Danmark, Peter Carlsen, 2009 
- Papirklip, Kim Larsen, 

https://www.youtube.com/watch?v=RI1ioDprW7k 
- Maleri: Kulturkredsen, Michael Kvium, 1992 
- Eksempler på portrætter af danske statsministre, Folketinget 
-  

Podcast om QAnon: 
https://www.dr.dk/radio/special-radio/genstart/genstart-88  
 
Dansk nationalitet - myte eller realitet?, oplæg ved underviser med inddragelse af 
Hofstedes løgmodel (definition af symboler, helte, ritualer og værdier), forskellige 
identitetsformer og Honneths tre anerkendelsesbehov 
 
Formidlingsopgave ”Mytologier før og nu”, henholdsvis pædagogisk, auditiv, 
visuelt og/eller journalistisk, oplæg ved underviser 
Synopsis - fællesfaglig opgave 
 
Historie: 
 
Kernestof: 
Verden før 1914 - i dansk perspektiv, Carl-Johan Bryld, Systime. Kapitel 2  
 
Romernes Historie, Jesper Carlsen, s. 14.  
 
Romerrigets historie - fremstillinger og kilder, Jesper Carlsen, kap. 2. undtagen 
afsnittet ”senantikken 284-610” 
 
Kilder: 

- Plutarch om Tiberius Gracchus (Verden før 1914) 
- Augustus’ politiske testamente år 14 (Verden før 1914) 
- Neros kristendomsforfølgelse 64 (Verden før 1914) 

Supplerende 
Pepsi Commercial HD - We Will Rock You (feat. Britney Spears, Beyonce, Pink & 
Enrique Iglesias) https://www.youtube.com/watch?v=W7jkygJ_QNo 
 
Montt Python’s Life of Brian, What have the romans… 
https://www.youtube.com/watch?v=Qc7HmhrgTuQ 
 

Omfang 
 

Uge 33 - 44 

Særlige 
fokuspunkter 

Religion: 
Introduktion til religion som fag samt fagets metode  

 Ninian Smarts syv dimensioner.  
 Podemann Sørensens analyse model for overgangsritualer.  
 Analysemodel til tekstanalyse.  

Samfundsfag: 
 identitetsdannelse og socialisering 
 politiske ideologier 
 kvalitativ metode 
 det senmoderne samfund
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 Få indsigt i hvilken rolle fortællinger, heraf om skjulte såkaldte sandheder, 
spiller for identitetsudviklingen og forholdet mellem individ go samfundet 
i dag og igennem historien. 

 Anvende og kombinere viden om konspirationsteoriernes udbredelse i 
nyere tid i USA og i Danmark med henblik på at forklare årsagen hertil og 
eventuelle følgevirkninger heraf. 

 Redegøre for forskellige livsanskuelser, religiøse og politiske 
grundholdninger/ideologier og de sidstes syn på forhold mellem individ 
og samfundet 

 Diskutere egne værdier med udgangspunkt i et forsøg på at afdække hvad 
der er kendetegnende for dansk kultur og identitet og sammenhængen 
mellem identitetsdannelsen og sammenhængskræften i et samfund 

 Diskutere eget/borgernes contra samfundets/politikernes ansvar og 
opgaver med udgangspunkt i coronakrisen  

 Træne anvendelse af fagbegreber, teorier og modeller 
 Introduktion til at arbejde med taksonomiske niveauer 
 Formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige 

problemstillinger (synopsis træning) 
 Forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til forståelse af 

virkelighedsnære problemstillinger (synopsis træning i grupper) 
  

Historie: 
 Historiebrug  
 nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder 

forskellige typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper  
 styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  
 Historiefaglige metoder 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 Klasseundervisning med vekslen mellem oplæg og dialog 
 Induktiv samt deduktiv undervisning 
 Gruppearbejde,  
 Selvstændigt arbejde.  
 CL-øvelser. 
 Forløbet er afsluttet med synopsis træning og fremlæggelser 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 
 

KS fællesfagligt: USA 

Indhold Religion:  
So F***ing Special i USA: Religion, 2013. DR. 
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:52d919116187
a21a58a26cbf 
 
Hansen, Thor Banke (m.fl.). USA - historie, religion og samfund. Systime. Kap 3: Religion 
i Amerika.  
 
Kildetekst: John Winthrop om New England. Tekst 8. Fra: Kristendom og protestantisk 
fundamentalisme i USA.  
 
Grundloven. § 67. 
 
Samfundsfag: 
USA-Historie, Samfund, Religion, Systime, i bog, Kap.2. 2.Hvad er USA?, Kap.2.3.Det 
amerikanske samfund, Kap.2.4., Amerikansk politik, kap.2.5. USA´s økonomi, Kap.2.6. 
USA- Verdens eneste- supermagt eller bare stormagt? 
 
Opgavesæt: Et kig på USA med introduktion af ”The nine nations of northern America” af Joel 
Garreau og begreberne rustbelt og bible belt samt https://www.globalis.dk/Lande/usa 
 
Opgavesæt: Det amerikanske valgsystem ved inddragelse af følgende links:  
https://nyheder.tv2.dk/2020-11-03-hvem-vinder-valget-eksperterne-er-enige 
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa/explainer-saadan-fungerer-usas-valgmandssystem  
https://valg.oim.dk/media/14992/publikation-om-folketingsvalget-den-18-juni-2015.pdf 
 
Opgavesæt: Svingstater med afsat i artiklen: 11 stater kan afgøre præsidentvalget i USA , En død 
senator og en udenlandsk diktator kan flytte vigtige stemmer. TV 2 gennemgår her de 11 afgørende 
svingstater, 29.10.2020 
 
Tæt på én af svingstaterne Michigan: oplæg ved underviser med bl.a. fokus på Detroit,  
https://www.youtube.com/watch?v=1CBwI3heojM 
https://www.youtube.com/watch?v=PJTm3ODmR9s 
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/detroit#!/ 
Fraflytning af befolkning i rustbelt 
http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/stateline/2016/05/27/many-
northeast-midwest-states-face-shrinking-workforce 
 
 
Opgavesæt: Fra finanskrise til økonomisk krise, oplæg ved underviser, bl.a. indeholdende: youtube: 
Fra finanskrise til gældskrise af Nick Jimenez Ruiz, 
https://www.youtube.com/watch?v=xR6IBl0XjV8 
Og introduktion til det økonomiske kredsløb 
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Opgavesæt: Finanskrisen, stigende ulighed og velfærdsmodeller med fokus på den svindende 
middelklasse og ved inddragelse af følgende: 
Middelklassen svinder 
https://ugebrev.dk/ledelse/ledelse-samfundsansvar/anmeldelse-middelklassen-svinder/ 
Why is the American middle class shrinking? 
https://www.youtube.com/watch?v=6gSPvkQzbYY 
Den pressede middelklasse og det splittede amerikanske samfund 
https://vimeo.com/183990298 
Stigende formuelighed i USA 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QPKKQnijnsM 
 
Opgave: Amerikanerne har mistet middelklassen, Berlingske Tidende, 2.1.2016 
 
Opgavesæt: USA - ulighed og den amerikanske drøm bl.a. med inddragelse af to videoklip med 
Robert Putman om hhv. Den amerikanske drøm og social kapital 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QPKKQnijnsM 

 
Opgavesæt: Den amerikanske drøm, identitet og værdiforestillinger (James Mc Elroy), baseret på 
figurer fra USA´s udfordringer, af Peter Brøndum og Annegrethe Rasmussen, 2. udgave 
 
Præsident Obamas tale i New Hampshire i 2008  
https://www.youtube.com/watch?v=Fe751kMBwms  
 
Global udvikling efter anden verdenskrig: oplæg ved underviser med særlig fokus på relationen 
mellem USA og Kina 
 
De glemte fattige i USA 
https://www.dr.dk/drtv/program/de-glemte-fattige-i-usa_64747 
 
Opgavesæt: Case study: Undersøgelse af byen Daytons udvikling med anvendelse af centrale 
fagbegreber og formulering af relevante problemstillinger 
 
Foredrag med Niels Bjerre Poulsen (virtuelt) om det amerikanske politiske system og den 
amerikanske præsidentvalgkamp efterår 2020 
 
Historie: 
Hansen, Thor Banke (m.fl.). USA - historie, religion og samfund. Systime. Kap. 1.1 - 1.8. 
Følgende kilder i bogen er lagt ekstra fokus på: 

- Stavnsbånd-kontrakt for William Buckland 
- Uafhængighedserklæringen (link i bogen) 
- Franklin D. Roosevelts fireside chat 6 
- Lyndon B. Johnson ”State of the union” tale, 1965  
- Ronald Reagan “a time for choosing”, 1964 
-  

Barack Obama ”yes we can” tale fra 2008: 
https://www.youtube.com/watch?v=LEo7lzfpdCU (13.00-16.10) 

Omfang 
 

Uge 44 - 3 
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Særlige 
fokuspunkt
er 

Religion: 
 religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og 

nutid 
Samfundsfag: 

 sociale og kulturelle forskelle 
 politiske ideologier 
 politiske beslutningsprocesser i en global sammenhæng 
 velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 
 det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomisk 

styringsinstrumenter 
 kvantitativ og kvalitativ metode 
 Opnå kendskab til det amerikanske samfund delvis i sammenligning med det 

danske samfund  
 Anvende og kombinere viden med henblik på at få indsigt i sammenhængen 

mellem fagets tre discipliner: politik, økonomi og sociologi med særlig fokus 
på finanskrisens både årsager og følgevirkninger 

 Forståelse for sammenhængen mellem forskellige ideologiske 
grundholdninger og politiske samt økonomiske valg/tiltag. 

 Forståelse for national politik og økonomi i en global kontekst 
 Forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til forståelse af aktuelle 

problemstillinger såsom den amerikanske valgkamp og i den forbindelse den 
presserede amerikanske middelklasse samt den udfordrede amerikanske drøm 

 Træne anvendelse af fagbegreber, teorier og modeller samt arbejde med 
kvalitativ og kvantitativ metode 

 Formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige 
problemstillinger (synopsis træning) 

Historie: 
 

 nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder 
forskellige typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper  

 forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv  
 styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  
 ideologiernes kamp i det 20. århundrede  
 historiefaglige metoder  

Væsentligst
e 
arbejdsform
er 

Forløbet er afholdt som ordinær undervisning.  
- Tavleundervisning 
- Kursistoplæg 
- Gruppearbejde 
- Kreative opgaver’ 
- Forløbet er afsluttet med synopsis træning og fremlæggelser 
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Retur til forside 
 
 
Titel 3 
 

KS fællesfagligt: Kulturmøder  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Religion: 
Kernestof:  
 
Madsen, Lene & Sofie Reimick, Kap 4: ”Islam” i Grundbogen til Religion C, Systime  

 Foruden kapitlets fremstilling og faktabokse har holdet læst tekst 3 
”Fortællinger om Muhammed åbenbaringer” og tekst 4 ”Sura 1, v. 1-7”. 

 
Om Jihad: 
Sura 3 (Amrams slægt) vers 169-170 
Sura 22 (Valfarten) vers 39-40 
Sura 2 (Koen) vers 190-192 
Sura 4 (Kvinderne) vers 74-77 

 
I forhold til praksis og trosartiklerne:   
Sura 2 (Koen) v. 30 
Sura 3 (Amrams) slægt v. 65. og v. 145.  
Sura 4 (De høje stader) v. 203-204. 
Sura 15 (al-Hidjr) v. 28-35. 
Sura 33 (Forbundsfællerne) v. 7. 
Sura 59 (Samlingen) v. 22-24. 
 
Jacobsen, Preben Brock. Uddrag: ”Islam i tal fra” fra ”Islam i medierne” af, Systime. 
 
Supplerende materiale: 
 

Akdogan, Yildiz. “Fra gæstearbejder til muslim”. Kronik, Information. 23.08.2011. 
 
Gardner, Robert H. “Empire of faith”. PBS part 1. 2000. 
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Hajj-Journey of a lifetime. BBC. 2005.  

Samfundsfag: 

Ærkedansker-perkerdansker, af Morten Hansen Thorndal, 1.udg. Columbus, s.10-
16, side 18-23, side 68-82 
 
Hvad er kultur?, oplæg ved underviser med afsat i 
https://kulturnu.systime.dk/index.php?id=122&L=0 
 
Human Zoos: America's Forgotten History of Scientific Racism 
Human Zoos: America's Forgotten History of Scientific Racism - YouTube 
 
Da der var vilde mennesker i Zoo, Information, 21. september 2009 
 
Opgavesæt, Kulturmøder i USA, en ”overgangsopgave” mellem forrige forløb om 
USA og forløbet om kulturmøder, hvor holdets grupper hver arbejdede med 
deres sæt af bilag og blandt andet kunne anvende viden fra USA forløbet: 
Gruppe 1 
https://www.berlingske.dk/oekonomi/politivold-er-ikke-de-sorte-amerikaneres-
eneste-problem-den-oekonomiske 
 https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/recent-trends-in-
wealth-holding-by-race-and-ethnicity-evidence-from-the-survey-of-consumer-
finances-20170927.htm  
Gruppe 2 - kriminalitet og social arv 
Department of Justice, Bureau of Labor Statistics, Census Bureau, 
sentencingproject.org 
Gruppe 3 - uddannelse, indkomst og formue 
https://blog.prepscholar.com/average-sat-scores-over-time’ 
https://www.pgpf.org/blog/2019/10/income-and-wealth-in-the-united-states-
an-overview-of-data 
Gruppe 4 - Black lives matter 
https://theconversation.com/black-lives-matter-must-avoid-being-co-opted-by-
american-corporate-philanthropy-141927 
Gruppe 5 - Sorte og hvide i medierne 
https://www.youtube.com/watch?v=eWhdBUXKOpo plus udvalgte reklamer 
fra 1950 erne i USA 
Gruppe 6 -geografisk fordeling af sorte og hvide 
https://money.com/average-income-every-state-real-value/ 
https://www.pinterest.dk/pin/138837600998796634/ 
Gruppe 7 
Diskussionsbidrag om samspil mellem videnskab, kultur, økonomi og politik på 
baggrund af undervisningen 
 
 
Om kulturmøder i global kontekst, oplæg ved underviser med introduktion til 
Dominigue Moisi og følgende bilag: 
https://www.information.dk/debat/2009/12/frygt-ydmygelse-haab-fredspris 
http://artstalkmagazine.nl/dominique-moisi-at-de-balie-in-amsterdam/ 
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Opgave: Anvendelse af fagbegreber til undersøgelse af to unge indvandrers liv i 
Danmark,Khadije og Omar; 
https://www.uvm.dk/publikationer/vejledning/2018-i-7-sind-syv-film-om-
ungdom-og-identitet  
 
Opgave: Indvandring og befolkningssammensætningen i Danmark i tal; 
undersøgelse ved brug af følgende link: 
https://integrationsbarometer.dk/  
 
Opgavesæt: Opsummering af forløbet med fokus på forskellen mellem % og 
%point ved undersøgelse af tal og politisk perspektivering: 
Vælgerundersøgelsen, gennemført at Jørgen Goul Andersen og YOU GOV  
for Mandag Morgen op til folketingsvalget 2019, figur 1, Hver 4. dansker vil sende 
muslimer ud af landet 
Mandatfordelingen i folketinget efter valget i 2019 sammenlignet med valget i 
2015, KMD 
Dansk politiks største kampplads, men reelt hersker der stor konsensus om 
udlændingepolitikken, Information, 14.7.2018 
https://www.information.dk/indland/2018/07/dansk-politiks-stoerste-
kampplads-reelt-hersker-staerk-konsensus-udlaendingepolitikken 
Partiernes placering på den værdi- og fordelingspolitiske skala 
Kilde: https://www.altinget.dk/artikel/det-nye-politiske-kompas 
 
Fællesfaglig synopsis opgave 

Historie: 

Kernestof: 

Frederiksen, Peter m.fl. 2009. Grundbog til Danmarkshistorien. Aarhus: Systime, 
kapitel 11. afsnittet ”de fremmede” 

Kilde 57 i Grundbog til Danmarkshistorien: Pia Kjærsgaard, ”Hvad gjorde du da 
danmark blev ødelagt?”, oktober 1999.   

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 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/fra-gaestearbejdere-i-1960erne-og-frem-til-
2050-saadan-vil-danmark-aendre-sig 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/interview-med-
ishoejs-borgmester-per-madsen-s-i-ekstra -bladet-
1987/?no_cache=1&cHash=0e5e24c446a53044a21c4aa53f44cea6 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/aandelig-forsorg-
for-tyske-flygtninge-1945/ 
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https://www.information.dk/moti/2014/08/kulturmoede-skolegaarden 
Danmark i Europa 1950-2000 (fra AU) “Udlændingelov” s. 82-83 

Dokumentarudsendelse ”100 års indvandring”, del 3, 5 og 6 (DR2, 2003) 

Omfang 
 

Uge 4 - 14 
 

Særlige 
fokuspunkter 

Religion: 
 Jan Hjërpes model 
 islam, navnlig med henblik på dens europæiske og danske 

fremtrædelsesformer, herunder både nutidige og klassiske 
 viden om faget identitet og metode 
 religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og 

nutid 
Samfundsfag: 

 identitetsdannelse og socialisering 
 sociale og kulturelle forskelle 
 vælgernes og partiernes holdning til kulturmøder 
 kvantitativ og kvalitativ metode 
 Anvende og kombinere viden (herunder viden fra tidligere forløb) med 

henblik på at få indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle 
sammenhænge med fokus på racisme og indvandring 

 Anvende teori til forklaring af hvordan forskellige kulturer møder 
hinanden 

 Undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og 
udviklingstendenser med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative 
data 

 Undersøge og diskutere samspil mellem videnskab, økonomi, kultur og 
politik  

 Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, 
herunder forståelse for samspil mellem aktør og struktur 

 Formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige 
problemstillinger (synopsis træning) 

 Forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til forståelse af 
virkelighedsnære problemstillinger (synopsis træning i grupper) 

  
Historie: 

 Forståelse for historisk metode 
 Uddybet kildeforståelse 
 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  

 Globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv  
 dansk historie og identitet  
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Forløbet er foregået virtuelt (pga. Covid-nedlukning)  
- Klasseundervisning med vekslen mellem oplæg og dialog 
- Gruppearbejde 
- Læreroplæg 
- Selvstændigt arbejde og fremlæggelser 
- Forløbet er afsluttet med synopsis træning og fremlæggelser 
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Retur til forside 
 
Titel 4 
 

Enkeltfagligt: Kristendom 

Indhold Kernestof:  
 
Madsen, Lene & Sofie Reimick, Kapitel 3. ”Kristendom” i Grundbogen til Religion 
C (ibog), Systime  

- Tekst 6, Højmesse i dan danske folkekirke.  
 
Folkekirkens dåbsritual. Dåbsritual autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 
1992 

De Kongelige Tvillinger - Dåb fra Holmens Kirke 14. april 2011. 
https://www.youtube.com/watch?v=eBfHNTOa9Y4  

Den apostolske trosbekendelse 
 
Marie Krarup: Den syriske flygtning er ikke min næste: 
http://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 
http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-den-
syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste 

 
 
Bibeltekster:  

 1. Mosebog kap. 1 til kap. 2 vers 4: Verdens skabelse  

 1. Mosebog kap. 2 vers 4-25: Adam og Eva 

 1. Mosebog kap. 3: Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have 

 Markusevangeliet 14-16. 

 Lukasevangeliet kap. 10 vers 25-37: Lignelsen om den barmhjertige 
samaritaner 

 Matthæusevangeliet kap. 5: Bjergprædiken v.1-48. 

 

Supplerende: 

Reformation 1517-2017 - hvad skete der lige der?. Folkeuniversitetet Århus, Emdrup 
og Herning. https://www.youtube.com/watch?v=Y6cdXMBjHPc  

De Kongelige Tvillinger - Dåb fra Holmens Kirke 14. april 2011. 
https://www.youtube.com/watch?v=eBfHNTOa9Y4  

https://www.ørstedkirke.dk/kirke-og-sogn/kig-ind/- Virtuel rundtur i kirken. 
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10Q: Gudstjeneste: Sct. Mortens Kirke i Randers d. 23. maj 2021 - 
https://www.dr.dk/drtv/se/gudstjeneste_-sct-mortens-kirke-i-randers_253578 

Omfang 
 

 

Særlige 
fokuspunkter 

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

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  
- Ritualanalyse 
- religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og 

nutid 
- etiske, herunder religionsetiske, problemstillinger 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Forløbet er foregået delvist virtuelt (pga. Covid-nedlukning)  
- Gruppearbejde 
- Læreroplæg 
- Selvstændigt arbejde og fremlæggelser 
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Retur til forside 
 
Titel 5 
 

Hinduisme (enkeltfagligt) 

Indhold Madsen, Lene & Sofie Reimick, kap 5 ”Hinduisme” i Grundbogen til Religion C, 
Systime (Kildeteksterne er undladt, og erstattet med nedenstående tekster). 
 
Tekster: 
Poulsen, Allan. ”Gandhi: Om Bhagavadgita”. Hinduisme. 2013. Systime.  
Purushahymnen (Rig-veda)  
Tekst 3: Skabelsen (Rigveda X, 129) 
Tekst 6: Atman (Ica Upanishad) 
Tekst 7: Samsara (Brihadaranyaka Upanishad) 
Tekst 8: Karma (Maitrayana Upanishad IV,4) 
Tekst 9: Forholdet til kroppen og den forgængelige verden. (Maitrayaniya-
Upanishad I, 3-4) 
Tekst 11. Bhagavadgita. (1-3. Sang, 6. Sang og 9. Sang.) 
 
 
Supplerende:  
Mikkelsen, Poul Storgaard; film ”Til Puja en hverdagsaften” i Religionsportalen 
(ibog), Systime 
 
DR2 ”Indefra med Anders Agger - Tamiler” sæson 7 episode 8. 2019. 
 
Winther, Lene. ”Han lod sit skæg vokse og ignorerede advarslerne. Nu gisper 
inderne efter ilt, og en ny fare truer”. Berlinske tidende. 8. maj 2021. 
 
Ellis-Petersen, Hannah. ”Voldtægter og mord på kasteløse indiske piger 
bliver brugt til at forstærke sociale hierarkier”. Information. 22. sept. 2020.    

Omfang 
 

 

Særlige 
fokuspunkter 

- udvalgte sider af yderligere én religion 
- religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid 

og nutid 
- etiske, herunder religionsetiske, problemstillinger 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Forløbet er afholdt som ordinær undervisning.  
- Tavleundervisning 
- Kursistoplæg 
- Gruppearbejde 
- Kreative opgaver 

 
 
 
 


