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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Maj-juni 2016  

Institution VUC Vest, Esbjerg  

Uddannelse Hf2 

Fag og niveau Kultur- og samfundsgruppen  

Lærer(e) Navne: Jørn Wenzelsen (samfundsfag + historie 2. år), Niels Plauborg (hist. 1. år) 
og Zehra Yücel (religion).  

Hold 14 Q 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Identitetsdannelse i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund  

Titel 2 Demokrati og diktatur  

Titel 3  Velfærdsstaten  

Titel 4  Kulturmøde i Danmark  

Titel 5  USA   
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 1 
 

Identitetsdannelse i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund  

Indhold Samfundsfag:  
 
Litteratur:  
 
Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2014): ”Luk samfundet op! ”, Columbus, 
side 38-41; 56-76.  
 
Jacobsen, Benny & Ove Outzen (2010): ”Liv i Danmark”, Columbus, side 7-8.  
 
Jacobsen, Michael Hviid & Søren Kristiansen (2015): ”SociologiNU”, Systime, s. 
25-26; 28-29.   
 
Supplerende materiale:  
 
Pedersen, Hanne Munk: ”Et godt voksenliv begynder på gul stue”, Jyllands-Posten, 
02.10.2014.          
 
Historie: 
 
Ulrik Grubb et al.: ”Overblik. Verdenshistorie i korte træk.” Gyldendal, 2008. Pp 
56-79. 
 
Ebbe Kühle: ”Vilkår og mennesker. En Danmarkshistorie”. Forlaget Kühle, 1984.  
Pp 40 - 86 
 
Anette Faye Jacobsen & Anne Løkke: ”Familieliv i Danmark. 1600-1980.”    Sy-
stime, 1986.    Pp 9-21; 28-39; 44-55; 63-68 & 94-95 (Kilde 11: Brev fra far til søn 
om forelskelse) 
 
Sofie Reimick m.fl.: ”Kultur og samfund. En grundbog til kultur- og samfundsfag-
gruppen på hf”. Systime, 2010. Pp 94-97.      
 
Ibn Fadlan om vikingerne. 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-
vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/ 
 
Erik Klippings håndfæstning.        
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/erik-klippings-
haandfaestning-1282/ 
 
Videoer fra danmarkshistorien.dk 
 
Religion: 
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Nielsen, Kirsten Højstrup: Dåbens betydning (video-indslag fra religionsporta-
len). Systime. 
Reimick, Sofie et al. Kultur og samfund – Grundbog til kultur- og samfunds-
fagsgruppen på HF. Systime. s. 37-47. 
Religionsportalen (2011) ”Ritualteorier: Arnold Van Gennep og Jørgen Pode-
mann Sørensen. 
Rubow, Cecilie: De folkekirkelige ritualer (video-indslag fra religionsportalen). 
Systime. 
Andreasen, Esben et al. 2005. Religion og kultur – en grundbog. Systime, s. 
235-40, 7-10, 19-23; s. 235-240 
 
Ekskursion til Ribe Domkirke (13.11.14) 
Jan Hjärpes religionsmodel. 
Ludvigsen, Lise, 2007. Religion i det senmoderne samfund, Systime s.17-27 
Ludvigsen, Lise, 2009. De store kristne kirkesamfund, ”Teori om hellige rum og 
bygninger”. Systime s. 14-15 
Mikkelsen, Poul Storgaard, 2003. Kristendom og en moderne dansk virkelighed, 
s. 7-11; 22-27. Systime 
Ninian Smarts religionsteori (7 dimensioner)  
 
 
Supplerende: 
Nielsen, Trille Bodil: Øjet, 1970 (musikvideo på Youtube) 
Den danske salmebog: Du gav mig o Herre en lod af din jord 
Cave, Nick: Into my arms, 1997 (musikvideo på Youtube 
 
 
 

Omfang 
 

Historie 13 lektioner á 90 min. Religion og samfundsfag: i alt 16 lektioner hver af 
45 minutters varighed)  

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
I forløbet op til det fællesfaglig forløb har historiefaget haft fokus på vikingetiden, 
den danske stats opståen, middelalder herunder feudalisme, reformation og renæs-
sance. Endvidere har der været fokus på den historiske metode.     
 
I det fællesfaglige forløb - september-november 2014 - har alle tre fag taget ud-
gangspunkt i den fællesfaglige problemformulering: Hvad er karakteriserende for 
henholdsvis det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund? Hvorledes 
forandres identitetsdannelse når samfundet forandres?   
 
I det fællesfaglige forløb har de tre fag bidraget med følgende:    
 
Samfundsfag:  
 
- Anvendt viden om sociologi til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige pro-
blemer.  
- Påvist sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale/kulturelle 
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mønstre.  
- Formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse faglige begreber.  
- På et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter indgå i en faglig dialog og 
diskutere en faglig problemstilling.  
 
Særlige fokuspunkter:  
Identitetsdannelse i det senmoderne samfund  
Primær og sekundær socialisering  
Anthony Giddens: Individualisering, aftraditionalisering, adskillelse af tid og rum, 
udlejring af sociale relationer, den øgede refleksivitet og ”Det rene forhold”    
Thomas Ziehe: Kulturel frisættelse, formbarhed, subjektivisering, ontologisering, 
potensering.    
Zygmunt Baumans kritik af det senmoderne    
 
Historie:  
Fæstevæsen - landboreformer – grundloven 1849 – demokrati - industrialisering – 
kvindens stilling, muligheder, vilkår - familieformer.   
 
Arbejdet med den historiske metode  
 
 
Religion:   
Introduktion til religionsfaglige begreber, ritualteorier (Van Gennep og Podemann 
Sørensen), Ninian Smarts model, fortryllelse, affortryllelse og genfortryllelse, seku-
larisering 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Forskellige arbejdsformer: pararbejde, gruppearbejde, tavleundervisning, kursistop-
læg, diskussion på klassen  
 
Fællesfaglig feltarbejde - med udgangspunkt i temaet: ”Identitetsdannelse i det tra-
ditionelle, det moderne og det senmoderne samfund”.  
 
Til sidst med fremlæggelse på klassen.     
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Demokrati og diktatur  

Indhold Samfundsfag:  
 
Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2014): ”Luk samfundet op!”, side 73-76; 
119-122; 126; 132-135; 197-201.  
 
Jensen, Ole Hedegaard: ”Grundbog i dansk og international politik (I-bog)”, an-
vendt afsnittet Andre ideologiske strømninger .  
 
Supplerende materiale:  
 
Juhl, Jeppe: ”Hvor demokratisk er Danmark egentlig?”, www.180grader.dk, 
25.07.2009.  
 
Stjernfeldt, Frederik: ”Forstå hvem modstanderen er (et uddrag)”, Weekendavisen, 
20.02.2015.      
 
Historie: 
 
Ulrik Grubb et al.: Overblik. Verdenshistorie i korte træk” Gyldendal, 2005.    Pp 
113-122 & 146-148 
 
Den amerikanske Uafhængighedserklæring – Bill of Rights 
 
Erklæringen om menneskerettigheder & Erklæringen om kvinderettigheder. 
 
Carl-Johan Bryld (2013). ”Verden efter 1914 - i dansk perspektiv”. Systime. Side 81-108; 
117-118.  
  
Uddrag af ”Hitlers vej til magten”  TV-program fra DR 2 
 
Uddrag af filmen: ”Napola –Hitlers elite” 
 
1936 Constitution of the USSR.            http://folkedrab.dk/sw80818.asp    
 
Den store terror.       http://folkedrab.dk/sw60421.asp  

The impact of the terror on everyday lives.   http://folkedrab.dk/sw80832.asp 

Retssystemet.     http://folkedrab.dk/sw80832.asp 

Terror som problemløser.      http://folkedrab.dk/sw53645.asp 
 
Danmark under 2. verdenskrig & 2. verdenskrig:  årsager og afslutning 
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Religion: 
1.Mosebog 12,1-3; 17,1-10 
2.Mosebog 12, 1-20; 19, 5-8; 20, 8-11; 35, 1-3 
2.Samuel 7, 1-29 
Andreasen, Esben et al. 2005. Religion og kultur – en grundbog. Systime, s. 119-
140. 
Arendt, Niels Henrik, 1981. Religion og politik s. 15-18, 24-30 
Attenbønnen 
Folkedrab.dk: Den katolske kirke under det nazistiske eutanasiprogram 
http://www.folkedrab.dk/sw52849   
Hvordan kunne de gøre det? – moral og intention hos gerningsmænd under Ho-
locaust 
http://www.folkedrab.dk/sw88122.asp 
Gruppepres, lydighed og ideologi – hvordan almindelige mænd bliver gernings-
mænd 
http://www.folkedrab.dk/sw86441.asp 
Mikkelsen, Poul Storgaars. Nytteetik og Pligtetik Religionsportalen (Ibog). Sy-
stime 
Cristos indpakning af Rigsdagsbygningen i Berlin 
Det internationale mindemærke ved Auschwithz-Birkenau over holocaust 
Helle Thorning-Schmidts tale i forbindelse med terrorangrebet ved Krudttønden 
 
 

Omfang 
 

Historie 15 lektioner á 90 min varighed. Samfundsfag og religion i alt 14 lektioner 
hver á 45 minutters varighed)

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
I perioden op til det fællesfaglige forløb - dvs. december-januar - har historiefaget 
haft fokus på Oplysningstiden, den amerikanske og franske revolution.  
 
I det fællesfaglige forløb - dvs. januar-marts 2015 - har de tre fag arbejdet med en 
fællesfaglig problemformulering: ”Hvordan kom kampen mellem ideologierne til 
udtryk i Europa fra ca. 1920-1930erne, og hvilke konsekvenser fik denne kamp? 
Hvilke ideologiske, økonomiske, sociale, politiske og religiøse forhold kan forklare 
kampen og dens konsekvenser. Hvilke trusler gør sig gældende i dag i forhold til 
demokratiet”.    
 
Til at besvare denne fællesfaglig problemformulering har de tre fag bidraget med 
følgende: 
 
Samfundsfag:  
Demokrati og menneskerettigheder  
Statsmagtens tredeling  
Indirekte og direkte demokrati  
Parlamentarismen  
Lovgivningsprocessen  
Konkurrence- og deltagelsesdemokrati  
Totalitarisme og islamisme 
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Historie: 

 

 Versailles‐traktat ‐ dolkestødslegenden 

 Weimarrepublikken – Ølstuekuppet – Mein Kampf 

 Anti‐semitisme ‐ racetanken ‐ racehygiejne – den ariske race – herrefolk – ho‐

locaust  

 Førerprincippet ‐ Fuldmagtsloven – Bemyndigelsesloven 

 Lebensraum – imperialisme 

 Totalitarisme ‐ pluralisme – ensretning ‐ Entartet Kunst 

 Stalinisme ‐  kommunisme ‐ udrensning  
 

Religion:   
Vi har behandlet jødedommens historie, mytologi og ritualer. Vi har arbejdet lidt 
med religion og politik i Tyskland under nazismen, etik, nytteetik, pligtetik, mo-
ral, nazismen som pseudoreligion, civilreligion og erindringskultur. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Det fællesfaglige forløb afsluttes med udarbejdelse af synopsis med efterfølgende 
fremlæggelse.   
 
Med hensyn til synopsis-materialet så indgik følgende bilag:  

- Adolf Hitler: Mein kampf (uddrag) 
- Sterilisation og eutanasi  
- Kristallnacht in Baden-Baden  
- Jødiske ofre fordelt på oprindelseslande  
- Nürnberg-lovene  
- ”Forstå hvem modstanderen er” (uddrag), Weekendavisen, 20-02.2015.     

 
Retur til forside 
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Titel 3 
 

Velfærdsstaten  

Indhold Samfundsfag:  
 
Litteratur:  
 
Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2014): ”Luk samfundet op! ”, Columbus, 
side 107-113; 152-157; 166-168; 181-188; 192-196.   
 
Supplerende materiale:  
 
”Kirkerne optrapper socialt arbejde”, Jyllands-Posten, 24.12.2013.  
 
Diverse statistikker om overførselsindkomster. Kilde: Cepos analysenotat 2013    
          
 
Historie: 
 
Andersen, Lars (2012). ”Fra fattighjælp til velfærdsstat”, s. 48-62. I Kerstin W. From 
m.fl., (red.): Fra verdenskrig til velfærd: Fokus 3, kernestof i historie. Gyldendal.  
 
Endvidere arbejdet med følgende kilder i undervisning:  

- ”Det Socialdemokratiske Arbejderpartis 1888-program”. Danmarkshistori-
en.dk  

- ”Velfærdsstatens sløver modstandskraften”, af Poul Møller. Kilden hentet 
fra lærebogen ”Fra verdenskrig til velfærd. Fokus 3, kernestof i historie”.   

- ”Den aktive velfærdsstat”, Bent Rold Andersen. Kilden hentet fra lærebogen 
”Fra verdenskrig til velfærd. Fokus 3, kernestof i historie.  
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Religion:  
Litteratur: 
Forman, Jens; ”De kristnes religion”, Systime, 2008 (s. 92-95; 174-177) 
 
Madsen, Lene et al. ”Grundbogen til Religion C”, Systime 2013 (s. 77-79) 
 
Luk. Kap. 10,25-37 (Lignelsen om den barmhjertige samaritaner) 
(http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline) 
 
Matt. Kap. 5-7 (Bjergprædikenen ) 
http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline 
 
Matt. Kap. 18,21-35 (Lignelsen om den gældbundne tjener) 
http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline 
 
Poulsen, Allan et al.: ”Kristendom i nutid” Gyldendal Uddannelse, 2000 (s. 88-89) 
 
 
 
Supplerende materiale:  
Film: Luther; instrueret af Eric Till, 2003. 
Grundloven paragraf 4 
Politiken, ”Da min mand næsten blev menneskesmugler” d. 09.09.2015 
Kristeligt Dagblad: ”Velfærdsstaten begyndte som kristelig medfølelse” d. 2.01.2006. 
Religion.dk: ”Kristendommens omsorgshistorie” d. 26. april 2007 
Jyllands Posten: ”Kirken optrapper socialt arbejde” d. 23.12.2013 
 
 
 

Omfang 
 

Historie: 30 lektioner; Religion og samfundsfag hver 20 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Historie:  
  
Overordnet spørgsmål i historieforløbet: Hvorledes har velfærdsstaten udviklet sig, 
og hvad er begrundelsen for denne udvikling?  
I forløbet fokuseret på følgende emner:  

- En spirende velfærdsstat herunder sondring mellem de uværdige og de vær-
dige  

- Mellemkrigstidens socialpolitik: fra skønsprincippet til retsprincippet.  
- Velfærdsstatens ”guldalder”: hvor velfærdsstatens ekspansion?  
- 1970erne: velfærdstatens krise  
- 1990ernes nyorientering  

 
Endvidere arbejdet med den historiske metode.  
 
Samfundsfag:  
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I forløbet har vi arbejdet med følgende spørgsmål:  
Hvad er en velfærdsstat? Hvilke ideologier ligger til grund for de tre velfærdsmodel-
ler? Hvilke udfordringer står den danske velfærdstat overfor? Hvilke løsninger? Stør-
re inddragelse af civilsamfundet eller markedet 
Følgende begreber/modeller har været i spil:          
Ideologier (liberalisme, konservatisme, socialisme og socialliberalisme), venstre-
højre-akse, velfærdstrekanten, velfærdsmodeller, det økonomiske kredsløb, globalise-
ring, flexicurity.       
 
Religion:  
Vi har arbejdet med næstekærlighedsbegrebet, samt set på hvilke religiøse ændringer 
reformationen medførte. Herunder har vi set på Folkekirkens plads i samfundet 
efter 1949. Kursisterne er kort blevet introduceret til biblicistisk etik og situations-
etik. Vi har primært kørt med et lektieløst forløb. Samt har vi gjort brug af Ninians 
Smarts model, Arnold Van Genneps ritualteori og Jørgen Podemann Sørensens ritu-
alteori. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Forskellige arbejdsformer: pararbejde, gruppearbejde, tavleundervisning, kursistop-
læg, diskussion på klassen  
 
Til sidst i forløbet: synopsis-udarbejdelse med efterfølgende fremlæggelse.   
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Titel 4 
 

Kulturmøde i Danmark  

Indhold Samfundsfag:  
 
Litteratur:  
 
Bencke, Jens & Flemming Schmidt (2008): ”Danskerne og samfundet”, Columbus, s. 
94-96.  
 
Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2014): ”Luk samfundet op! ”, Columbus, 
side 21, 114-115, 196-197.  
 
Thorndal, Morten Hansen (2013): ”Ærkedansker - perkerdansker”, Columbus, s. 68-
70.   
 
Winding, Jørgen (2007): ”Basissamf.dk”, Systime, s. 24-28.      
 
Supplerende materiale:  
 
Diverse statistikker om indvandreres tilknytning til arbejdsmarked. 
 
Historie: 
 
Bejder, Peter & Kim Boye Holt (2013): ”Fra huguenotter til afghanere. Indvandrin-
gens historie i Danmark”. Systime, s. 42-46.  
 
Danmarkshistorien.dk. ”Indvandring til Danmark efter 1945 (oversigtslitteratur)”. 
 
Danmarkshistorien.dk. ”Nationalisme” (artikel).      
 
Færk, Winnie & Jan Horn Petersen (2013): ”Historie i brug - fra historieskabt til hi-
storieskabende”, Frydenlund, s. 17-20.  
 
http://www.dr.dk/Bonanza/serie/Danmarkshistorier/Indvandringens_historie.htm, 
part 6.    
 
Endvidere arbejdet med følgende kilder i undervisning:  

- ”Debat: Havde vi kaldt vores jøder migranter”, Politiken, 09.09.2015.  
- ”Civilisationernes sammenstød”. Kilden hentet fra lærebogen ”Fra verdens-

krig til velfærd. Fokus 3, kernestof i historie”.   
- ”Forordning mod sigøjerne i Danmark”; ”Indfødsretten ifølge Dansk Folke-

parti”. Begge kilder hentet i bogen ”Fra huguenotter til afghanere”.     
- ”Det er et yndigt land af Adam Oehlenschläger”; ”Hanne Reintoft om ind-

vandrere som løntrykkere 1970”; ”Velkommen Mustafa. Kronik af Jens Fisker 
1970”. Alle tre kilder hentet fra Danmarkshistorien.dk     
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Religion:  
Litteratur: 
Steffensen, Jens M.: ”Islam - fra beduin kult til verdensreligion”, Systime, 2004 (s.7-
19) 
 
Madsen, Lene et al.: ”Grundbogen til Religion C”, Systime 2013 (s. 97-103; 114-115) 
heri indgår uddrag fra Koranen (Sura 3,18; 2,238; 2,277; 2,185; 2,197) 
Forman, Jens: ”Muslimernes religion - tro, praksis og sharia”, Systime 2006 (s. 49-55; 
130-134) 
  
Andreasen, Esben et al.: ”Mennesket og magterne - en grundbog til religion”, Gyl-
dendal 1991 (s. 110-112) 
 
Supplerende materiale:  
 
Det slører stadig (satireprogram på DR):  
”For hellig til love” https://www.youtube.com/watch?v=FLnU-PU8NvY 
”På vej til fest” https://www.youtube.com/watch?v=v7vLOBrYiWY 
”Apoteket” https://www.youtube.com/watch?v=epaabQ_z0c8 
 
”5 skarpe om islam” (DR) https://www.dr.dk/tv/se/5-skarpe/5-skarpe-om-islam 
 
Politiken: ”Danmarks første kvindemoské slår dørene op” d. 10.02.2016 
 
Madsen, Lene et al. ”Grundbogen til Religion C”, Systime (s. 261 - 275) 
 
 
 

Omfang 
 

Historie: 30 lektioner; Religion og samfundsfag hver 20 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Historie:  
Overordnede formål i forløbet:  
At undersøge dansk indvandringshistorie (nedslagspunkter) for herigennem at påvise 
hvilke faktorer der har været udslagsgivende for den lovgivningsmæssige og politiske 
udvikling.  
Herunder fokus på:  

- Nationalisme  
- Indfødsretten  
- Civilisationernes sammenstød?    
- Historiebrug   

 
Samfundsfag:  
Overordnede spørgsmål i forløbet:  
Hvorfor er det tilsyneladende så svært med vellykket integration i Danmark?
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Arbejdet med følgende begreber/modeller:  

- Politisk globalisering (Schengen-samarbejdet, mellemstatslig og overstatslig 
samarbejde, Fri bevægelighed, Flygtningekonventioner, Dublin-konventionen) 

- Flygtninge/indvandring  
- Integrationsmodeller  
- Værdipolitik og de politiske partier  
- Kvalitativ og kvantitativ  

 
Endvidere har kursisterne i samfundsfag foretaget feltarbejde (interviewundersøgelse) 
- udført en kvalitativ undersøgelse.       
 
 
Religion:  
 
Kursisterne har fået en generel undervisning om Islams tro og praksis. Vi har berørt 
islam som en minoritetsreligion og Islam i Europa (euroislam). Særligt har vi arbejde 
med de fire idealtyper (traditionalist, fundamentalist, sekularist og modernist). Samt 
har vi gjort brug af Ninians Smarts model, Arnold Van Genneps ritualteori og Jørgen 
Podemann Sørensens ritualteori. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Forskellige arbejdsformer: pararbejde, gruppearbejde, tavleundervisning, kursistoplæg, 
diskussion på klassen  
 
Til sidst i forløbet: synopsis-udarbejdelse med efterfølgende fremlæggelse.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel 5 
 

USA  

Indhold Samfundsfag:  
 
Litteratur:  
 
Frejbæk, Anna Amby (2015): ”USA: Politik og befolkning”. I Kjeld Mazanti Sørensen 
(red.): KS-bogen, Forlaget Columbus, s. 245-253.   
 
Hansen, Thor Banke & Andreas bonne Sindberg (2015): ”USA. Historie, samfund, 
religion”. Systime, s. 130-133.  
 
”McMindsteløn på menuen”, 10.12.2014. Kongressen.com.    
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Supplerende materiale:  
 
”De fattige amerikanere (25 min)”, Horisont (DR). 31.03.2014. Forefindes på 
CFU.dk.  
 
 
Historie:  
 
Bryld, Carl-Johan (2013): ”Verden efter 1914”, Systime, s. 110-114.  
 
Hansen, Thor Banke & Andreas Bonne Sindberg (2015): ”USA. Historie, samfund, 
religion”. Systime, s. 52-55; 58-59; 76-77.  
 
Madsen, Maria (2015): ”USA: Den fælles historie”. I Kjeld Mazanti Sørensen (red.): 
KS-bogen, Forlaget Columbus, s. 228-239.   
 
Arbejdet med følgende kilder:  

- ”Den amerikanske uafhængighedserklæring 1776” 
- ”South Carolina erklæring om årsager til udtræden af unionen, 21 december 

1860” 
 
 
Religion:  
Litteratur 
Madsen, Maria et al.: ”KS-bogen”, Columbus 2015 (s. 224-227; 254-270) 
Religionsportalen: ”Memorials i Washington D.C.” (video) 
Uddrag fra præsidenttaler: ”Harry Truman, tale til Kongressen 16. april 1945; Dwight 
D. Eisenhower 2. indsættelsestale 21. januar 1957; Lyndon B. Johnsons indsættelses-
tale 20. januar 1065” 
Zuckerman, Phil: ”Religionens betydning i USA og Danmark” (video): 
https://www.youtube.com/watch?v=C7X355JF2PE 
1st Amendment 
 
Supplerende 
1 Mosebog kap. 15,1-21; 17,1-14 
2 Mosebog kap. 20,1-21 
Grundloven: paragraf 4 
 

Omfang 
 

Historie: 30 lektioner; Religion og samfundsfag hver 20 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Historie:  
Fokus på følgende emner:  

- Den økonomiske krise i 1930erne og hvilke politiske tiltag (New deal). Her-
under en sammenligning til Danmark.  

- The Great Society (efterkrigstidens Amerika). Om velfærdsstatens størrelse. 
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Forskelle mellem Republikanere og demokraterne (ideologi)  
- Den amerikanske uafhængighedserklæring  
- Amerikansk identitetsskabelse herunder ”The city upon a Hill”.   
- Fra passiv nation til supermagt.       

 
Samfundsfag:  
fokus på følgende emner:  

- Velfærdsmodeller og de ideologiske grundlag  
- Velfærdstrekant  
- Mindstelønnen i USA herunder en perspektivering til Danmark.  
- Social mobilitet og Gini koefficient  
- Det politiske system. Herunder en sammenligning mellem USA og Danmark.  
- USA i verden: unipolær, bipolær og multipolær.    

 
 
Religion:  
Vi har arbejdet med civilreligionsbegrebet og dets fællesskabsskabende karakter, in-
troduceret civilreligiøse højtider og præsidenternes overgangsritual ved indtrædelsen 
til præsidentposten. Vi har særligt arbejdet med amerikansk selvforståelse og inspirati-
onen fra GT (”exodus”, ”city upon a hill”, ”exodus”, ”det forjættede land”, ”pagten” 
og ”udvalgt folk”). Ud fra Ninians Smarts model med religionens syv dimensioner har 
vi set på amerikansk civilreligion. 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Forskellige arbejdsformer: pararbejde, gruppearbejde, tavleundervisning, kursistoplæg, 
diskussion på klassen  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


