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

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

KS fællesfagligt: USA 

Indhold 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) 

 

Supplerende: 

Hamilton, første Akt, Disney+ 

 

 

 

Samfundsfag – kernestof 

 

 
Demokraterne og Republikanerne | USA – Historie, samfund, religion (systime.dk)  
Partiernes rolle: Kampagnemaskiner | USA – Historie, samfund, religion (systime.dk) 
  
  
Magtens tredeling 

https://www.youtube.com/watch?v=hp_DPXtkfa8 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/detektor-forstaa-magtens-

tredeling-i-usa 

  

Valgsystem 
: Detektor: Forstå det amerikanske valgsystem | Udland | DR 
Valgsystem: Winner-take-all | USA – Historie, samfund, religion (systime.dk) 
Præsidentvalg og midtvejsvalg | USA – Historie, samfund, religion (systime.dk) 
  
  
Magt i amerikansk politik | USA – Historie, samfund, religion (systime.dk) 
Præsidentens magt – verdens mest magtfulde statsleder | USA – Historie, samfund, 
religion (systime.dk) 

Kongressens magt | USA – Historie, samfund, 
religion (systime.dk) 
Lovgivningsprocessen | USA – Historie, samfund, religion (systime.dk) 
Højesterets magt | USA – Historie, samfund, religion (systime.dk) 
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=LEo7lzfpdCU
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=214
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=216
https://www.youtube.com/watch?v=hp_DPXtkfa8
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/detektor-forstaa-magtens-tredeling-i-usa
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/detektor-forstaa-magtens-tredeling-i-usa
https://www.dr.dk/nyheder/udland/detektor-forstaa-det-amerikanske-valgsystem
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=215
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=220
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=217
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=218
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=218
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=219
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=219
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=221
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=258
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<https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=205>  

  

<https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=224>  

  

Vælgerprofiler ved det amerikanske præsidentvalg i 2016”. Kilde: 
Edison Research for the National Election Pool, og PEW Research 
Center 2016.  og The Changing Racial and Ethnic Composition of 
the U.S. Electorate | Pew Research Center 

  

FBI præsenterer trist statistik: Antallet af drab stiger for første gang i årevis | Valg i USA 
2020 | DR 
  
  
5 charts that tell the story of race inequality in the US | World Economic Forum 
(weforum.org) 
  
 Wikipedia Black Lives Matter 

 

Samfundsfag - supplerende materiale 

 
Henry vokser op i et af USA farligste postnumre 
MitCFU (hval.dk) 
27 april 2021 
Korrespondenternes USA 
MitCFU (hval.dk) 
8-11-2016 
 
Sen. Mitch McConnell Warns New Bill Plays Russian Roulette With Our Economy | EWTN 
News Nightly 
  
Sen. Elizabeth Warren proposes hike in social security benefits 
  
FLASHBACK: May 6th 2012, Joe Biden Endorsed Same-Sex Marriage | Meet the Press | 
NBC News 
  
  
USA - Arbejdsløshed Rate (tradingeconomics.com) 
  
BNP (globalis.dk) 
  

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=205>  

  
 U.S. household income distribution, by Gini-coefficient 2019 | Statista 
 
Religion: 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=205
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=224
https://www.pewresearch.org/2020/09/23/the-changing-racial-and-ethnic-composition-of-the-u-s-electorate/
https://www.pewresearch.org/2020/09/23/the-changing-racial-and-ethnic-composition-of-the-u-s-electorate/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/fbi-praesenterer-trist-statistik-antallet-af-drab-stiger-foerste-gang
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/fbi-praesenterer-trist-statistik-antallet-af-drab-stiger-foerste-gang
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/us-race-economy-education-inequality/
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/us-race-economy-education-inequality/
https://da.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=012104272125
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=021611082100
https://youtu.be/fiyYiaB8GOo
https://youtu.be/fiyYiaB8GOo
https://youtu.be/zzuIskqwPHY
https://youtu.be/vyjYg3ZYFfQ
https://youtu.be/vyjYg3ZYFfQ
https://da.tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate
https://www.globalis.dk/Statistik/bnp
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=205
https://www.statista.com/statistics/219643/gini-coefficient-for-us-individuals-families-and-households/
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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. (hele kapitlet) 

• Tekst: Jerrry Falwell: Ronald Reagan ærede Gud.  

• Religions betydning I Danmark og USA 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=275#c799 

  

Kildetekst: John Winthrop om New England. Tekst 8. Fra: Kristendom og protestantisk 

fundamentalisme i USA.  

Tekst 9: Uddrag: Jefferson om Wall of separation.  

5. Mosebog kap. 30 v. 15-20 

Mikas bog kap. 4 v.1-5 

Matthæus evangeliet kap 5. 13-16. 

  

Grundloven. § 67. 

  

Supplerende: 

Phil Zuckermann om Amerikask religion. Religionsportalen. 

https://religion.systime.dk/?id=716#c2038 

Phil Zuckermann: Forskelle mellem USA og Danmark. Religionsportalen 
https://religion.systime.dk/?id=716#c2041 Phil Zuckermann 

 

 

Omfang 

 

Religion ca. 50 ns 

Særlige 

fokuspunkt

er 

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

• reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder 
en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur 

• styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  

• ideologiernes kamp i det 20. århundrede  

• historiefaglige metoder  
 
 
samfundsfag 
faglige mål 

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

• ̶formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige 
problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof 

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

• ̶ redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger 
samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng 

https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:52d919116187a21a58a26cbf
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:52d919116187a21a58a26cbf
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=275#c799
https://religion.systime.dk/?id=716#c2038
https://religion.systime.dk/?id=716#c2041
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• ̶ diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige 
værdier 

• ̶ undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser 
med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data. 

• Metode 
• Eleverne skal kunne: 
• ̶ kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede 

materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale 
• ̶ gennemføre en mindre empirisk undersøgelse 
• ̶ formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes 

taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi 
• argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en faglig 

dialog 
• ̶ kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskellige 

synspunkter. 
 
Samfundsfagsfaglige begreber og modeller 

• Økonomi 
o BNP 
o Arbejdsløshed 
o GINI koefficient 
o Median indkomst 
o Social ulighed 
o Social arv 
o Social mobilitet 

• Velfærdsmodellerne 
o Residuale 
o Universelle 
o Koorporative 

• Befolkningssammensætning 
o Melting pot <> saladbowl 
o Integrationsteorier 

▪ Assimilation 
▪ Segregation 
▪ Pluralistisk integration 

o Integrationsprocesser <> disintegrationsprocesser 
o Black Lives matter 

• Politik 
o Republikanerne og demokratierne samt deres grundlæggende værdier 

og ideologier 
o Magtens tredeling og "checks and balances" i USA 

▪ Herunder: 
• Præsidentens magt 
• Kongressens magt 
• Lovgivningsprocessen 
• Højesterets rolle og magt 

o Valgsystemet - Winner takes all 
Religion 

Introduktion til religion som fag samt fagets metode  

- Ninian Smarts syv dimensioner.  

- Podemann Sørensens analyse model for overgangsritualer.  

- Analysemodel til tekstanalyse.  

- religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid 
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Væsentligst

e 

arbejdsform

er 

Forløbet er afholdt som ordinær undervisning.  

- Tavleundervisning 

- Kursistoplæg 

- Gruppearbejde 

- Forløbet er afsluttet med synopsis træning og fremlæggelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

Titel 2 

 

KS fællesfagligt: Kulturmøder  

Indhold Historie: 

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 
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/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_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/ 

 

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) 

 

Samfundsfag 

Kernestof 
Flygtningepres og kulturmøder | Kultur og samfund (systime.dk) 
  
Samfundsfag til HF, Systime, kapitel 1, 5, 12 
  
Hofstede 

a <https://kulturnu.systime.dk/?id=139>  

  

https://kulturnu.systime.dk/?id=147>  

samfundsfag supplerende materiale 

Kulturmøder på arbejdspladsen - Cabi (cabiweb.dk) 
  
Kulturmøder på arbejdspladsen: Når Mohammed kommer for sent 
  
Krasnik til kvinde i niqab: Det er jo ekstremt distraherende - DR Nyheder 
  
Hele tørklædedebatten med Helle Thorning-Schmidt - DR2 Debatten, marts 2010 
  
Watch | Facebook 
  

Artikel fra www.tv2fyn.dk d. 3 april 2021: Flere børn fra ghettoer i 

vuggestue: - Vi har ikke tvunget og truet. 

  

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.dr.dk/nyheder/indland/fra-gaestearbejdere-i-1960erne-og-frem-til-2050-saadan-vil-danmark-aendre-sig
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
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/interview-med-ishoejs-borgmester-per-madsen-s-i-ekstra-bladet-1987/?no_cache=1&cHash=0e5e24c446a53044a21c4aa53f44cea6
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/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/aandelig-forsorg-for-tyske-flygtninge-1945/
https://www.information.dk/moti/2014/08/kulturmoede-skolegaarden
https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=343
https://kulturnu.systime.dk/?id=139
https://kulturnu.systime.dk/?id=147
https://www.cabiweb.dk/temaer/nydanskere-og-integration/vaerktoej-i-virksomheden/vaerktoej-sprog-og-kultur/kulturmoedet/
https://www.youtube.com/watch?v=BjNwetJfqgI
https://www.youtube.com/watch?v=c60pPtgCodM
https://www.youtube.com/watch?v=TNLnHWBJGko
https://www.facebook.com/watch/?v=1880713635302919
http://www.tv2fyn.dk/
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Kronik fra www.information.dk 25 april 2020: Når børn fra ghettoen tvinges i 

vuggestue, kan det skade hele familiens integration 

  

  

Forskere: Høje smittetal i udsatte boligområder kalder på et paradigmeskift i 

forebyggelse - Altinget - Alt om politik: altinget.dk 

  

https://www.tv2lorry.dk/tv2dk/hvorfor-stiger-smitten-paa-vestegnen-eksperter-peger-her-paa-fem-
grunde>  

  

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5957504/Hvorn%C3%A5r-er-jeg-dansk-nok>  

  

Fra <https://www.berlingske.dk/kommentatorer/hvornaar-er-man-dansk>  

  

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11056374/hvornaar-er-man-dansk/>  

  

 <https://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-09-23-elevraadsformand-er-maalloes-efter-debat-med-dfer-
jeg-er-jo-dansk>  

  
Religion:  

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

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”. 

  

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. 

http://www.information.dk/
https://www.altinget.dk/artikel/forskere-hoeje-smittetal-i-udsatte-boligomraader-kalder-paa-et-paradigmeskift-i-forebyggelse
https://www.altinget.dk/artikel/forskere-hoeje-smittetal-i-udsatte-boligomraader-kalder-paa-et-paradigmeskift-i-forebyggelse
https://www.tv2lorry.dk/tv2dk/hvorfor-stiger-smitten-paa-vestegnen-eksperter-peger-her-paa-fem-grunde
https://www.tv2lorry.dk/tv2dk/hvorfor-stiger-smitten-paa-vestegnen-eksperter-peger-her-paa-fem-grunde
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5957504/Hvorn%C3%A5r-er-jeg-dansk-nok
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/hvornaar-er-man-dansk
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11056374/hvornaar-er-man-dansk/
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-09-23-elevraadsformand-er-maalloes-efter-debat-med-dfer-jeg-er-jo-dansk
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-09-23-elevraadsformand-er-maalloes-efter-debat-med-dfer-jeg-er-jo-dansk
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Sura 33 (Forbundsfællerne) v. 7. 

Sura 59 (Samlingen) v. 22-24. 

  

Supplerende materiale: 

 

Akdogan, Yildiz. “Fra gæstearbejder til muslim”. Kronik, Information. 23.08.2011. 

  

Gardner, Robert H. “Empire of faith”. PBS part 1. 2000.  

  

Hajj-Journey of a lifetime. BBC. 2005. 

 

Omfang 

 

Religion ca. 45 ns 

Særlige 

fokuspunkter 

• 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  
 

 

faglige mål samfundsfag 

 
  
anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i faggruppen til at opnå indsigt i 

historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge i Danmark og i andre lande  

̶ formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger ved 

anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof  

̶ forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnære 

problemstillinger, herunder professionsrettede problemstillinger  

̶ redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger samt analysere deres 

betydning i en historisk og aktuel sammenhæng  

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

̶ undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med brug af 

begreber samt kvalitative og kvantitative data.  

Metode  

Eleverne skal kunne:  
̶ kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, 

statistisk materiale og billedmateriale  

̶ gennemføre en mindre empirisk undersøgelse  

̶ formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes taksonomiske niveauer med 

anvendelse af faglig terminologi  
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argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en faglig dialog  

̶ kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskellige synspunkter.  

 

Faglige begreber og modeller samfundsfag 

• Isbjergmodellen 
• Begreber til kulturmøder 
• Socialisering 

o Primær 
o Sekundær 
o Dobbelt 
o Sanktioner 

• Integrationsformer 
o Assimilation 
o Pluralistisk integration 
o Segregation 

• Pierre Bourdieu 
o Habitus 
o Kapitalformer 

▪ Økonomisk 
▪ Social  
▪ Kulturel 

• Gert Hofstedes nationale kulturer 
o Høj - lav magtdistance 
o Individualistisk <> kollektiv samfundsopfattelse 
o Feminine og maskuline værdier 
o Graden af usikkerhedsundvigelse 
o Langtidsorientering <> korttidsorientering 

• Faktorer der er med til at udvikle en national identitet 
• Etnicitet <> religion 
• Hastings nationalismeformer 

o Banal 
o Ekstrem 

• Stamtavlestrategien 
• Tilvalgsstrategien 
• Den værdipolitiske skala og partiernes placeringer derpå 
• Schengensamarbejdet 
• Dublinforordningen 
• Migrant 
• Flygtning 
• FNs flygtningekonvention 
• Eu's frie bevægelighed 
• Metock dommen 

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 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

 

- Klasseundervisning med vekslen mellem oplæg og dialog 

- Gruppearbejde 

- Selvstændigt arbejde  

- Forløbet er afsluttet med synopsis træning og fremlæggelser 
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Titel 3 

 

KS fællesfagligt: Grønland 

Indhold Historie: 

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 
Kernestof: 

Grønland, Politikkens Danmarkshistorie, 1984, s. 9-25 

Grundbog: Grønland, Historie, Samfund, Religion,Systime - Historiekapitlet + 

afsnittet ”identitetsdannelse i Grønland” 

Verden efter 1914, systime, kapitel 1, Afsnittene ”Europas dominans” + 

”Vestens selvforståelse” 

Film: Against the Ice, Netflix, 2022 

Kilder (fra grundbogen): 

- Instruxen fra 19/4 1782 

- Fødestedskriteriet 

- Overenskomst om Grønlands forsvar 

- Beretning om undersøgelsen af regeringens håndtering af Thule-sagen 

- Hvorfor er ligeløn umuligt i Grønland 

- Vi kan klare os uden EF 

Øvrige kilder: 

- Cecil Rhodes, Hvid mands byrde 

- Uddrag af Red Barnets historie, Fedgårdsaffæren, s. 70-71 

- https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-12-08-derfor-gik-eksperimentet-

med-de-groenlandske-boern-galt 

- https://historielab.dk/til-undervisningen/kildebank/rigsfaellesskab/1-

hvem-foerst/erik-roede-fandt-groenland/ 

Supplerende: 

https://denstoredanske.lex.dk/inuit 

https://denstoredanske.lex.dk/eskimoer 

 

 

Kernestof samfundsfag 

• identitetsdannelse og socialisering 
̶ sociale og kulturelle forskelle 
̶ politiske partier i Danmark og politiske ideologier 

https://denstoredanske.lex.dk/eskimoer
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̶ politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, 
herunder ligestilling mellem kønnene 
̶ politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng 
̶ velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 
̶ det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter 
̶ kvantitativ og kvalitativ metode. 
Kernestoffet i samfundsfag kan anvendes på samfundsforhold i Danmark og i andre 
lande. 
  
Grønland - historie, samfund og religion: 

• Samfundsfag 
• Identitet 

  
  
Mærkesager - Grønlandske partier 
  
Stat, marked og civilsamfund version 1.01 
  

https://samfnuc.systime.dk/?id=143#c305>  

  

https://ipnu.systime.dk/index.php?id=1177  

  

https://ipnu.systime.dk/index.php?id=1427#c5664 

  

Supplerende materiale samfundsfag 

Hvorfor vil alle have en bid af Grønland? 
  

https://sermitsiaq.ag/node/204900>  

  

<https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/loekke-klar-med-16-milliarder-til-groenlandske-
lufthavne/7301018?ilc=c>  

  
Alt kan ske, når der skal tælles til 16 i grønlandsk politik - Altinget: Arktis 
  
Magtskifte på vej: Venstrefløjspartiet IA vinder Grønlands valg (berlingske.dk) 
  
Grønland vælger ny regering i protest mod kontroversiel minedrift — Arbeidsliv i 
Norden 
  
Grønland i tal -2021. Udgivet af Grønlands statistik. 
  

Filmstriben - Håbets ø 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKvzVari-Q3p4j_X3gQ7GQKsIt9z-0cuu
https://www.youtube.com/watch?v=0664AQgLb0w
https://samfnuc.systime.dk/?id=143#c305
https://ipnu.systime.dk/index.php?id=1177
https://ipnu.systime.dk/index.php?id=1427#c5664
https://www.youtube.com/watch?v=qt8DR5w6otI
https://sermitsiaq.ag/node/204900
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/loekke-klar-med-16-milliarder-til-groenlandske-lufthavne/7301018?ilc=c
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/loekke-klar-med-16-milliarder-til-groenlandske-lufthavne/7301018?ilc=c
https://www.altinget.dk/arktis/artikel/alt-kan-ske-naar-der-skal-taelles-til-16-i-groenlandsk-politik
https://www.berlingske.dk/danmark/magtskifte-paa-vej-venstrefloejspartiet-ia-vinder-groenlands-valg
http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2021/article.2021-04-07.9575226702
http://www.arbeidslivinorden.org/nyheter/nyheter-2021/article.2021-04-07.9575226702
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9372628748/habets-o?login=
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‘Grønland er ikke til salg’: Alligevel vil flere lande have indflydelse. Få et overblik her 
| Valg i Grønland | DR 
  
Uddrag af selvstyreloven: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200812L00128>  
  
3900 Nuuk | DR LYD afsnit 1- Hans Henrik og 4 - Massi 
  
3900 Nuuk | DR LYD afsnit 2 - Michael og 'I ved ikke, hvem I koloniserede': Se godt 
på disse fotos, de viser et stykke af, hvem vi er | Valg i Grønland | DR 
  
Opråb fra World Pride: Der mangler synlighed om LGBT+ i Grønland | KNR og Partii 
Naleraq-kandidat afviser homovielser og adoption | Sermitsiaq.AG 
  
Nuka Bisgaard: Den første drag queen nord for polarcirklen | Information og 3900 
Nuuk | DR LYD nr. 16  
  
Pas på, grønlandsk identitetsvrede kan også eksplodere i Danmark (jyllands-
posten.dk) og 3900 Nuuk | DR LYD - afsnit 8 - rensdyrjagten 
  
  

Religion: 

Augustensen, Rasmus og Krister Hansen. Grønland - historie, samfund og religion. 

Hele kapitlet - Religion samt kapitlet om identitet. 

    Tekster i bogen:  

• Solen og Månen 

• Havets Moder 

• Samt case om identitet: Hans Egede og Havets moder  

  

Egede, Hans: Teksten er fra Egedes bog om Om Grønlænderns Ægteskab og Børne-

optugtelse. Hans Egedes syn på Grønlændere 

 

Supplerende:  

Historien om Grønland og Danmark: Mødet. DR. 2022.   

Podcast: Grønlandske livshistorier. Episode 22: Fotograf, lærer, musiker og 

mytologien. 28.08.22 https://www.groenlandske-livshistorier.dk/22-fotograf-

laerer-musiker-og-mytologien/ (29 min) 

  

Søndergaard, Britta. Grønlændere er et af de mest troende folk i verden. Kristligt 

Dagbland. D. 8.11.18. 

  

https://www.dr.dk/nyheder/indland/valgigroenland/groenland-er-ikke-til-salg-alligevel-vil-flere-lande-have-indflydelse
https://www.dr.dk/nyheder/indland/valgigroenland/groenland-er-ikke-til-salg-alligevel-vil-flere-lande-have-indflydelse
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200812L00128
https://www.dr.dk/lyd/p1/3900-nuuk
https://www.dr.dk/lyd/p1/3900-nuuk
https://www.dr.dk/nyheder/indland/valgigroenland/i-ved-ikke-hvem-i-koloniserede-se-godt-paa-disse-fotos-de-viser-et
https://www.dr.dk/nyheder/indland/valgigroenland/i-ved-ikke-hvem-i-koloniserede-se-godt-paa-disse-fotos-de-viser-et
https://knr.gl/da/nyheder/opr%C3%A5b-fra-world-pride-der-mangler-synlighed-om-lgbt-i-gr%C3%B8nland
https://sermitsiaq.ag/partii-naleraq-kandidat-afviser-homovielser-adoption
https://sermitsiaq.ag/partii-naleraq-kandidat-afviser-homovielser-adoption
https://www.information.dk/kultur/2015/09/foerste-drag-queen-nord-polarcirklen
https://www.dr.dk/lyd/p1/3900-nuuk
https://www.dr.dk/lyd/p1/3900-nuuk
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/naujalynge/ECE12993973/pas-paa-groenlandsk-identitetsvrede-kan-ogsaa-eksplodere-i-danmark/
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/naujalynge/ECE12993973/pas-paa-groenlandsk-identitetsvrede-kan-ogsaa-eksplodere-i-danmark/
https://www.dr.dk/lyd/p1/3900-nuuk
https://www.groenlandske-livshistorier.dk/22-fotograf-laerer-musiker-og-mytologien/
https://www.groenlandske-livshistorier.dk/22-fotograf-laerer-musiker-og-mytologien/
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Egede, Niels. En kort og infoldig Beskrivelse over Grønland, 1769, (udh) H. 

Ostermann, Meddelelser om Grønland, Bind 120, Gengivet fra L. Brandstrup: 

Eskimoerne, Gyldendal, Kbh. 1975, s. 16. (Opsat med ny retskrivning) 

  

Hans Egede. En kvindelig Angakkoq afsløres og straffes. Relationer fra Grønland, 

1721-36 (udg) Louis Bobé, Meddelelser om Grønland, Bind 54, Kbh. 1925, s. 206 under 

året 1728   

Omfang 

 

Religion: 40 ns. 

Særlige 

fokuspunkter 

• 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  

• anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå 

forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark 

i samspil med omverdenen 
 

 

Faglige mål samfundsfag 
anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i faggruppen til at 
opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge i Danmark 
og i andre lande 
̶ formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige 
problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof 
̶ forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af 
virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede problemstillinger 
̶ redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger samt 
analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng 
̶ 
̶ diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige 
værdier 
̶ ̶ undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser 
med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data. 
  
Metode 
Eleverne skal kunne: 
̶ kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materialetyper, 
herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale 
̶ gennemføre en mindre empirisk undersøgelse 
̶ formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes 
taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi 
argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en faglig dialog 
̶ kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskellige 
synspunkter. 
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Begreber og modeller samfundsfag 

• Rigsfællesskabet 
• Partier og det politiske system 
• Det politiske kompas i Grønland 
• Naalakkersuisut.  
• Formand 
• Inatsisartut 
• Parlamentarisk demokrati 
• BNP 
• GINI koefficient 
• Nationalregnskab 
• Offentlige finanser 
• Erhvervsstrukturen i Grønland 
• Ulighed 
• National identitet, herunder: 

o Etnicitet og nation 
o Nationalisme (banal og ekstrem) 
o Nation og stat 

• Identitet, herunder: 
o Personlig identitet 
o Gruppeidentitet 
o Kulturel identitet 
o National identitet 

• Magtformer i international politik 
o Blød 
o Hård 

• Syn på staters roller i international politik 
Strukturel realisme 
Neoklassisk realisme 
Liberale perspektiv 

  
Religion:  

• udvalgte sider af yderligere én religion 

• etiske, herunder religionsetiske, problemstillinger 

• religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og 
nutid 

• religionsfaglige metoder   

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning med vekslen mellem oplæg og dialog 

- Gruppearbejde 

- Læreroplæg 

- Selvstændigt arbejde  

- Forløbet er afsluttet med synopsis træning og fremlæggelser 
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Titel 4 

 

Vikingetiden 

Indhold Kernestof:  

 

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

Forlag: Systime, Kapitel 2: ”Vikingetiden”,  

- http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/historiebrug/  

- https://danmarkshistorien.dk/perioder/vikingetiden-ca-800-

1050/historiebrug-af-vikingetiden/ 
 

Kilder: 

- ”Vikingerne ved Volga” (i Grundbogen) 

- ”Der er et yndigt land”, Adam Oehlenschläger 

- Plakat fra genforeningen 1920 + plakat fra landsstævnet 1938 

- ”vi vandt i dag” - Nik og Jay. 
https://www.youtube.com/watch?v=2bijAZDGIb0 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/historiebrug/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/historiebrug/
https://danmarkshistorien.dk/perioder/vikingetiden-ca-800-1050/historiebrug-af-vikingetiden/
https://danmarkshistorien.dk/perioder/vikingetiden-ca-800-1050/historiebrug-af-vikingetiden/
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- ”Adam af Bremen om Haralds overgang til kristendom” (i Grundbogen) 

- Kilde: ”Sven Tveskægs erobring af England” (i Grundbogen) 

 

 

- Film:  

- Historien om Danmark: Vikingtiden, del 3 

- Tv-serie: Vikings, afsnit 8, sæson 1, ”Sacrifice”.     

 

 

Omfang 

 

27 lektioner a 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

historiebrug, historiefaglige metoder, årsagssammenhænge og periodisering.    

 

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

vikingetiden haft fokus på følgende (hoved)områder:  

 

- Samfundet i vikingetiden herunder kongemagten (hvad kendetegnede 

vikingetidens samfund?)  

- Vikingetogterne (forudsætninger og baggrunden for togterne)  

- Overgangen til kristendommen - da vikingerne blev kristne (hvad ligger 

til grund for kristendommens indførelse?)  

 

Endvidere fokus på historiebrug - hvad er historiebrug? Forskellige former for 

historiebrug og hvad er formålet med at anvende vikingetiden i nutidens 

samfund? 

 

I forhold til den historiefaglige metoder har der i undervisningen arbejdet med 

kildekritisk analyse.  

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

- Klasseundervisning med veksling mellem oplæg og kursistaktiviteter 

- Pararbejde  

- Skriveøvelser  

- Gruppearbejde  
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Titel 5 

 

Fra krig til krig  

Indhold Kernestof:  

 

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

Forlag: Systime. Kap 2 + 4  

o Disse afsnit i kapitel 4 er ikke brugt: 

▪ Symboler og Ideer 

▪ Fortolkninger af nazismen 

▪ Vejen mod Holocaust 

▪ New Deal 

- Dokumentar: ”Rejsen til slagmarken - Slaget ved Verdun” (DR) 

o https://www.dr.dk/drtv/se/rejsen-til-slagmarken_-

verdun_197415 

- Kilder:  

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

o Præsident Wilsons fredsprogram (I: verden efter 1914 (Systime)) 

o Valglov ifm. valg i italien 1924 

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

 

Der er skrevet historieopgave i dette forløb, med inddragelse af følgende kilder: 

- Bertel Dahlgaards beretning, 1935. Fra Grundbog til Danmarkshistorien, 

systime 

- Uddrag af folketingsdebatten, 20. Januar, 1933 

- K.K. Steincke taler om Kanslergadeforligets socialreform i 1934 

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/hoer-kk-steincke-taler-om-

kanslergadeforligets-socialreform-i-1934/ 

 

Supplerende materiale:   

 

- Film: ”Bølgen” 

- Uddrag af Historien om Danmark afsnit 9. 

https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-det-svaere-

demokrati_145573 (38.30 - 44.30) 

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

Forlag: Systime. Kap 1 

 

Omfang 

 

29 lektioner a 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

- Ideologiernes kamp i det 20. århundrede  

- Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  

- Forholdet mellem aktør og struktur   

- Historiefaglige metoder     

- natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og 

nutidigt perspektiv  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

- Klasseundervisning med oplæg og dialog. 

- Pararbejde  

https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-det-svaere-demokrati_145573
https://www.dr.dk/drtv/se/historien-om-danmark_-det-svaere-demokrati_145573


 

Side 20 af 31 

- projektarbejde 

- Gruppearbejde  
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Titel 6 

 

Danmarks økonomiske situation 

Indhold Kernestof 
Samfundsfag til HF, Systime. Kapitel 29, 31, 33, 34,  38 
  
Det økonomiske kredsløb 

 
̶ politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng  

̶ velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund  

̶ det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter  

̶ kvantitativ og kvalitativ metode.  

 

Omfang 

 

7x2 lektioner a 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Faglige mål 

 
 Eleverne skal kunne:  
̶ anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i faggruppen til at opnå indsigt i 

historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge i Danmark og i andre lande  

̶ formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger ved 

anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof  

̶ forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnære 

problemstillinger, herunder professionsrettede problemstillinger  

̶ undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med brug af 

begreber samt kvalitative og kvantitative data.  

 

Metode  
̶ gennemføre en mindre empirisk undersøgelse  

̶ formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes taksonomiske niveauer 

med anvendelse af faglig terminologi 

  

Faglige begreber og modeller 

 

• Metode 
o Kvalitativ 
o Kvantitativ 
o Komparativ 

• De økonomiske mål 
o Lav arbejdsløshed/høj beskæftigelse 
o Økonomisk vækst 
o Lav inflation 
o Balance på den offentlige saldo 
o Ligevægt på betalingsbalancen 

• Konjunkturer 
o Højkonjunktur 
o Lavkonjunktur 

• Det økonomiske kredsløb 
• Økonomisk politik 

o Finanspolitik 
▪ Ekspansiv finanspolitik 
▪ Kontraktiv finanspolitik 

o Pengepolitik 
▪ Ekspansiv 
▪ Kontraktiv 

https://www.youtube.com/watch?v=yoIhF7Nvn0k
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• Den danske arbejdsmarkedsmodel 
o Overenskomster, strejker, lockout, fredspligt 
o Social dumping 
o Fagforeninger 
o Arbejdsløshed og dagpenge/kontanthjælp 

▪ Rational choice teorien 
▪ Den sociale teori om arbejdsløshed 

o Flexicurity 
▪ kompensationsgrad 

  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

- Klasseundervisning med oplæg og dialog. 

- Pararbejde  

- projektarbejde 

- Gruppearbejde  
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Titel  7 

 

Velfærdspolitik 

Indhold Kernestof 

 

 
Samfundsfag til HF, kapitel 16, 18-23.  
  
Molins model 
  

 

 

 
politiske partier i Danmark og politiske ideologier  

̶ politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder 

ligestilling mellem kønnene  

̶ politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng  

̶ velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund  

̶ det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter  

̶ kvantitativ og kvalitativ metode.  

 

Supplerende materiale 
https://www.dr.dk/radio/p1/slotsholmen/slotsholmen-2022-04-21 
  
www.borgerforslag.dk 

 

<https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/danmark-kan-mere/> 

 

https://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/blandede-reaktioner-paa-reformudspil-en-buket-

med-tidsler> 

 

 
Pressemeddelelse fra finansministeriet d. 21. marts 2022. 
 Graf over udvikling i inflation fra www.tv2nyhederne.dk d. 19. maj 2022 
Oversigt over ledighed fra www.dst.dk d. 31 marts 2022 
Betalingsbalancens udvikling fra www.dst.dk d. 11. april 2022.  
Udvikling i overskud/underskud på statens finanser fra www.dst.dk d. 25. 
marts 2022. 

 

https://www.berlingske.dk/oekonomi/roed-groen-varmecheck-faar-haard-kritik-fra-borgerlige-
partier-en-lille> 

 

https://www.mm.dk/artikel/20-aars-velfaerdsreformer-er-en-ufortalt-succeshistorie> 

 

https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/ny-ret-til-tidlig-pension/> 

 

Omfang 

 

9x2 lektioner a 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Faglige mål 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qXwM7eMUPCs&list=PL3DBFD927224A0ABB&index=28&t=2s
https://www.dr.dk/radio/p1/slotsholmen/slotsholmen-2022-04-21
http://www.borgerforslag.dk/
https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/danmark-kan-mere/
https://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/blandede-reaktioner-paa-reformudspil-en-buket-med-tidsler
https://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/blandede-reaktioner-paa-reformudspil-en-buket-med-tidsler
http://www.tv2nyhederne.dk/
http://www.dst.dk/
http://www.dst.dk/
http://www.dst.dk/
https://www.berlingske.dk/oekonomi/roed-groen-varmecheck-faar-haard-kritik-fra-borgerlige-partier-en-lille
https://www.berlingske.dk/oekonomi/roed-groen-varmecheck-faar-haard-kritik-fra-borgerlige-partier-en-lille
https://www.mm.dk/artikel/20-aars-velfaerdsreformer-er-en-ufortalt-succeshistorie
https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/ny-ret-til-tidlig-pension/
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anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i faggruppen til at opnå indsigt i 

historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge i Danmark og i andre lande  

̶ formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger ved 

anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof  

̶ forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnære 

problemstillinger, herunder professionsrettede problemstillinger  

̶ redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger samt analysere 

deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng  

̶ undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med brug af 

begreber samt kvalitative og kvantitative data.  

Metode  
Eleverne skal kunne:  
̶ kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materialetyper, herunder 

tekster, statistisk materiale og billedmateriale  

̶ gennemføre en mindre empirisk undersøgelse  

̶ formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes taksonomiske niveauer 

med anvendelse af faglig terminologi  

 

Fagbegreber og modeller 

• Blå <> rød blok 
• Fordelingspolitik 
• Det politiske kompas 
• Vælgertyper 

o Issuevoter 
o Kernevælgere 
o Marginalvælgere 
o Klassevælgere 

• Ideologier 
o Socialisme 
o Liberalisme 
o Konservative 
o (socialliberalisme) 

• Molins model 
• Eastons model for politisk deltagelse 
• Habermas' borgerlige offentlighed 
• Habarmas' demokratiske samtale 
• Sunsteins ekkokammer begreb 
• Hadefulde ytringer 
• Shitstorme 
• Polarisering 
• Velfærdsmodeller 

o Den universelle model 
o Den residuale model 
o Den selektive model 

• Den universelle velfærdsmodels udfordringer 
o Forsørgerbyrden 
o Den demografiske udfordring 
o Økonomisk globalisering' 

▪ Outsourcing 
o Indvandrere og flygtninge 
o EU 

▪ Velfærdsturisme 
▪ Eu's indre marked 
▪ Nettobidraget 
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 8 x 2 lektioner á 45 min 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

- Klasseundervisning med oplæg og dialog. 

- Pararbejde  

- projektarbejde 

- Gruppearbejde  
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Titel  

 

Buddhisme 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 

supplerende stof 

 

Madsen, Lene & Sofie Reimick, kap 6 ”Buddhisme” i Grundbogen til Religion C, 

Systime - samt alle faktabokse. (Undtaget: Øjenåbner: Buddhismen i Øst og vest, 

Religionen i spil: Karma i praksis, Religionen i spil: Buddhister og krig) 

Følgende tekster fra bogen er læst: 

- Tekst 3: Arakawa Genki: "de Hellige Skrifters Gode Fortjenester" 
- Tekst 4: Jørn Borup: Japanere På Pilgrimsfærd 
- Tekst 5: Buddhistisk Meditation 
- Tekst 6: Jens Vilstrup: Når man tror på tvivlen. Interview med Olaf Høye 
- Tekst 7: Interview med tibetansk nonne i eksil 
- Tekst 8: Uddrag af Lotus-Sutraen  

Buddha-legenden (sammenskrivning af forskellige kilder ved Jørn Borup. 

 

De fire ædle sandheder. Oversættelse: Chr. Lindtner. Tekstens stammer fraVinaya 

Pitaka (1,10)  

 

Supplerende:  

5 skarpe om Buddhisme: 

https://www.dr.dk/studie/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:54e1ca8da11f9f08f8

7f4dfe (brug uni-login) 

 

Borup, Jørn. Danskerne er vilde med buddhisme i teorien. Kristeligt Dagblad. 

03.04.13. 

Omfang 

 

Religion ca. 35 normalsider 

Særlige 

fokuspunkte

r 

- disponere en skriftlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende 
elementær religionsfaglig terminologi 

- karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af 
religionsfaglige begreber  

-  karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder 
etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med anvendelse af 
både indefra- og udefraperspektiver  

- karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet 
mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende 
religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle 
problemstillinger og konflikter  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  

- redegøre for væsentlige sider af yderligere én større, nulevende religion med 

en længere historie og global betydning og udbredelse 

https://www.dr.dk/studie/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:54e1ca8da11f9f08f87f4dfe
https://www.dr.dk/studie/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:54e1ca8da11f9f08f87f4dfe
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Væsentligste 

arbejdsform

er 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

- Klasseundervisning med oplæg og dialog. 

- Pararbejde  

- projektarbejde 

- Gruppearbejde  
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Titel  

 

Kristendom 

Indhold Kernestof:  

 

Madsen, Lene & Sofie Reimick, Hele kapitel 3. ”Kristendom” i Grundbogen til 

Religion C (ibog), Systime (Undtagen kap. ”Øjnåbner: Eat-n-Meet Jesus”, 

samtlige kildetekster og faktaboksene: Fakta – ”Næstekærlighedsbuddet i to 

evangelier og hos Paulus og ”Fakta – Er næstekærlighed en individuel pligt 

eller en social forpligtelse?”) 

 

Folkekirkens dåbsritual. Dåbsritual autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 

1992 

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

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. 

Romerbrevet kap. 5 vers 1-21 (Adam og Kristus) 

 

Supplerende: 

Religionsportalen: Om dåben: 

https://religion.systime.dk/?id=c2062 – antropolog 

https://religion.systime.dk/?id=c2717 – Teolog (præst) 

https://www.youtube.com/watch?v=eBfHNTOa9Y4
http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-naeste
http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-naeste
http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-den-syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste
http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-den-syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste
https://religion.systime.dk/?id=c2062
https://religion.systime.dk/?id=c2717
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Omfang 

 

Religion ca. 55 ns. 

Særlige 

fokuspunkter 

- redegøre for grundlæggende sider af kristendom, herunder dens formative, 
historiske og nutidige skikkelser og rolle i europæisk og dansk idéhistorie 
og identitetsdannelse  

- kristendom set i globalt perspektiv, med vægt på dens europæiske og 
danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår tekster fra Det Gamle og 
Det Nye Testamente, enkelte andre tekster fra kristendommens historie 
samt nutidige tekster  

- disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende 
elementær religionsfaglig terminologi 

- karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af 
religionsfaglige begreber  

-  karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, 
herunder etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans med 
anvendelse af både indefra- og udefraperspektiver  

- karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende 
forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt 
anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle 
problemstillinger og konflikter  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  

-  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

- Klasseundervisning med oplæg og dialog. 

- Pararbejde  

- projektarbejde 

- Gruppearbejde  
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Titel  

 

 

Indhold  

Omfang 

 

 

Særlige fokuspunkter -   

Væsentligste arbejdsformer Arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

- Klasseundervisning med oplæg og dialog. 

- Pararbejde  

- projektarbejde 

- Gruppearbejde  
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