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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Maj-juni 2015 

Institution VUC-Vest, Esbjerg afd. 

Uddannelse HF2 

Fag og niveau Kultur- og samfundsfag 

Lærer(e) Steffan Søbye (første år: samf., andet år: historie.), Colm Urth (re) og Frej Friborg 
(hi - første år.) 

Anders Hansen Oakley (samf november 215 - juni 2016), Else Kjeldgaard Nielsen 
(samf, august-november 2015), Zehra (re - andet år). 

Hold 14Z 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Identitetsdannelse i det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund 

Titel 2 Islamisk stat  

Titel 3 Områdestudium: Israel-Palæstina konflikten 

Titel 4 Kulturmøder 

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

Identitetsdannelse i det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Historie: 
-Frederiksen, Peter: Grundbog til Danmarkshistorien kap. 2-7 (2009 Systime) 
-Jacobsen, Anette Faye: Familieliv i Danmark 1600 til 1980’erne. (1986 Systime) 
--Indledning 
--Det gamle samfund (1600-1850) 
--Et samfund i opbrud (1850-1950) 
--Moderne tider (1950’erne-1980’erne) 
 
Religion:  
Forløbet i religion har været et primært lektieløst forløb. Hjemmeopgaver har 
bestået i, at kursisterne skulle se en lille video, der dækkede et religionsfagligt og 
religionshistorisk begreb. Begreber blev derefter anvendt af kursister i timerne på 
mindre tekster, videoer og enkle statistikker.  
Begreberne der blev dækket, er angivet i feltet ”Særlige fokuspunkter”.  
 
Anvendte tekster (læst i timerne):  
Tre salmer:  
H. A. Brorson: ”Op, al den ting, som Gud har gjort” (1734), Trille: ”Øjet” (1970), 
Nick Cave: ”Into My Arms” (1997).  
”Genfødt i Folkekirken” (uddrag). Jyllands-Posten d. 18. september 2005.  
”DR udfordrer det romantiske ægteskab”. Kristeligt Dagblad d. 6. september 2013.  
”Tro, mig og konfirmation? ”. Berlingske d. 21. april 2013.  
Videoer:  
”Hvorfor jeg ikke skal konfirmeres”. Kilde: 
https://www.youtube.com/watch?v=TJbTIs9Sv8s 
”Gift ved første blik” (uddrag). Kilde: DR 2014.  
Statistik:  
”Danskernes religiøsitet i tal”. Kilde: Grundbogen til religion C. Af Madsen, Lene 
m.fl., Systime, 2014: 13.  
Herudover:  
To lærerfremstillede videoer, der dækker begreberne ”affortryllelse, sekularisering 
og genfortryllelse.  
 
Samfundsfag: 
Jørgen Winding: Bassissamf.dk side 33-41.
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SociologiNU kapitel 3 
Flemming Gräs: C-samfundet 
Ungdomssociologi: side 44-54 
Deciks familietypologi 
Jeg er Zlatan, side 67-81 
Farvelfærd – familien – fra dr.dk/tv 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

Historie: ca. 13x90 min; religion og samfundsfag ca. 8x90 min 

Særlige 
fokuspunkter 

Samfundsfag: 
Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund 
Identitet og identitetsskabelse i det senmoderne samfund 
Socialisering og opdragelse. 
Familien i det senmoderne samfund 
Familietyper i det senmoderne samfund 
 
Historie: 
Startet ud med Danmarkshistorien, hvorefter fokus kommer på det traditionelle, 
moderne og senmoderne samfund. 
Elementært indblik i centrale begivenheder og udviklingslinjer i Danmarkshistorien 
fra Vikingetiden til Industrialiseringen. 
Udblik til verden for at påpege det generelle udviklingsforløb i Europa. 
Styreformer 
Dansk historie og identitet 
Hovedlinjerne i Europæisk historie 900-1850; heribland kolonialisme 
Religionsskift 
Dansk historie og identitet 
Mikrohistorisk perspektiv 
Samfundsopbygningen, standsidentitet og forandring. 
 
Religion: 
 
Sekularisering  
Affortryllelse  
Genfortryllelse  
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
IT, gruppearbejde, pararbejde, individuelt, klassediskussion 
Afsluttet med fællesfagligt padlet-projekt



 

Side 4 af 18 

 
 

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

Islamisk stat 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende 
stof 
Historie: 
-Bryld, Carl Johan: Verden før 1914 – i dansk perspektiv (2014 Systime) 
--Det gamle Grækenland, Hvad er antikken?, Hellenernes land, Den græske polis -750 til -
300, samfundet i Athen, Tyranni, aristokrati, demokrati; Athens demokrati; Det antikke 
Grækenland og eftertiden; Den amerikanske revolution 1776; Den franske revolution 1789 
 
-Bryld, Ccarl Johan: Verden efter 1914 – i dansk perspektiv (Systime) 
--Første verdenskrig; Versaillestraktaten; Appeasement 
 
-Frederiksen, Peter: Ideologiernes kamp – Kampen om det gode samfund (2014 Systime) 
--Den industrielle revolution i Europa; Ideologiernes opståen; Liberalismen; Socialismen; 
Konservatismen; Den amerikanske revolution; Den franske revolution 
 
-Nauntofte, Jens: Verden og den arabiske udfordring (Systime) 
--Indledning; Islamisk Stat – ny krig i Syrien og Irak; Opgør med den britisk-franske 
kolonipolitik 
 
-Omaar, Rageh: The Ottomans: Europe’s Muslim Emperors (Dokumentarserie BBC Two 
2013) 
 
Supplerende: 
Sainsbury’s reklame jul 1914 
 
Religion: 
Motzfeldt, Dorthe Thelander, ”Islam”. Fra Grundbogen til religion C. Af Madsen, Lene 
m.fl., Systime 2014: 89-118.  
”Sura 112: Den rene tro”. Kilde: Koranen. Oversættelse: Ellen Wulff.  
Sahih Al-Bukhari: ”Hadith om billeder”. Kilde: Religionshistoriske hovedværker, Systime 2013.  
”Fem skarpe om islam”. Kilde: DR 2014.  
Sayyid Qutb: ”Milepæle” (uddrag). Oversat fra engelsk af Peter Westh pw@hfc.dk. 
Originalteksten er hentet fra 
http://www.izharudeen.com/uploads/4/1/2/2/4122615/milestones_www.izharudeen.co
m.pdf.  
Moustapha Kassem og Akmal Safwat: ”Islam og demokrati” (uddrag).  
Hasan al-Banna: ”Mod lyset” (uddrag).  
Sherin Khankan: ”Koranen kan tilpasses enhver tid og ethvert samfund” (uddrag).    
”Unesco om IS' ødelæggelser: Menneskehedens forhistorie smadres systematisk”. Kilde: 
Politiken d. 6. marts 2015.  
”The Islamic State”. Dokumentar fra VICE News. Vist på DR foråret 2015. Findes online 
uden danske undertekster her: http://www.vice.com/video/islamic-state-full-length
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Samfundsfag: 
http://www.menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder/menneskerettigheder-fn/fns-
menneskerettighedssystem 
 
Samfundsfag C (Ibog), kapitel 1, 4.1, 4.2., 5.2., 8.1 
 
http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Gamle_
testamente/teokrati 
 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Statsl%C3%A6re_o
g_politisk_videnskabsteori/totalitarisme 
 
Samfundsfag b&C (ibog), kapitel 12   
 
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Stilistik,_retorik_og_metrik/
propaganda 
 
Ny saudiarabisk konge deler sin brors reform-visioner: 
http://nyhederne.tv2.dk/udland/2015-01-23-ny-saudiarabisk-konge-deler-sin-brors-
reform-visioner 
 
Hvad driver en terrorist? http://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-driver-en-terrorist 
 
Hvorfor bliver en ung mand terrorist? http://www.information.dk/145716 
 
Avis: Islamisk Stat dræber egne udenlandske krigere: 
http://www.information.dk/telegram/519509 
 
Minerva modellen 
 
Deadline d. 15.02.2015 
 
Vestlige demokrati virker bedst i vesten: http://www.b.dk/kronikker/vestligt-
demokrati-virker-bedst-i-vesten 
 
Kan Islam og demokrati forenes: http://www.information.dk/451194 
 
 
 

Omfang 
 

Historie: ca. 15x90 min; religion og samfundsfag ca. 8x90 min 

Særlige 
fokuspun
kter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Historie: 
Tanker, grundprincipper og ideologier, som har skabt og formet fortidens og nutidens 
Europa. Bruges som springbræt til ideologiernes konflikt og senere en komparativ analyse 
med Kalifatstankegangen og demokrati, fortidig og nutidig konflikt mellem de to 
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samfundsopfattelser. 
Demokratiets vugge 
Oplysningsfilosoffer og grundtanker 
Ideologier i Europa 
Det Osmanniske Rige 
Kolonialisme 
Korstogene 
Islamisk Stat og Kalifatstankegangen 
 
Herefter arbejdes med Historieopgaven og formelle krav 
 
Samfundsfag: 
Menneskerettigheder 
Politisk kommunikation: Medialisering og propaganda 
Det arabiske forår 
Ideologi og totalitarisme: Kommunisme, nazisme, fascisme g totalitarisme begrebet 
Demokratiets kendetegn: magtens 3-deling, demokratiformer, 
Styreformer og magtformer: Demokrati, diktatur, teokrati og magtformer 
Hvorfor bliver man terrorist, hvorfor kæmpe for IS? 
 
Religion: 
 
Kursisterne er blevet introduceret til Islams historie, udvikling og mytologi. 
De er meget kort blevet introduceret til islamisme: Belyst ved Jan Hjärpes model og de fire 
idealtyper 
 
 
 

Væsentli
gste 
arbejdsfo
rmer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

Side 8 af 18 

Retur til forside 
 
Titel 3 
 

Områdestudium: Israel-Palæstina konflikten 

Indhold Historie: 
- Bender, Johan  Kapitel 3, 4, side 137-141, side 145-147, side 158-160, 165-166, 169-

170.  
 

- https://www.youtube.com/watch?v=xA4x5Oiy-20 
 

- http://gratisguideisrael.weebly.com/historie.html 
 

- Nationalisme i Mellemøsten, fra 
http://www.moderneverden.dk/historisk_tema/moderne_verden/historie/demok
ratiernes_aarhundrede/nationalisme_i_mellemoesten/ 

 
- PLO charter 1968, fra Verden efter 1914 Ibog.  

 
- Uddrag af Hamas charter, fra http://myislam.dk/articles/da/hamas%20hamas-

charter.php 
 

- Kilder:  
 

 Hussein-MacMahon aftalerne,  
 Balfour erklæringen,  
 Theodor Herzl den jødiske stat,  
 manifest for selskabet til modstand mod Zionismen 1914,   
 den arabiske højkommites henvendelse til de arabiske statsminstre om 

palæstinensernes flugt,  
 den arabiske højkomite til FNs generalsekretær 6 august 1948. 

 
Samfundsfag: 
Henrik Wiwe Mortensen m.fl.: Israel-Palæstina - Historie, Samfund, Religion, Systime, 2014 
s. 127-136 
 
Sverri Hammer m.fl.: Samfundsfag C, Systime, 2007 s. 10-21 
 
Maria Madsen m.fl.: KS-Bogen, Columbus, 2015 s. 62-64 
 
Resten ukendt. 
 
Religion: 
Andreasen, Esben: ”Religion og kultur - en grundbog”, Systime 2006 (s. 119-141) 
Steffensen, Jens M.: ”Islam - fra beduin kult til verdensreligion”, Systime, 2004 (s.7-19) 
Religionsportalen: ”Arnold van Genneps ritualteori; Jørgen Podemann Sørensens 
ritualteori” Systime, 2011 
 
Madsen, Lene et al. ”Grundbogen til Religion C”, Systime 2013 (s. 89 - 119; 268)  
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Reimick, Sofie et al. Kultur og samfund – Grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen 
på HF. Systime. (s. 41-45) 
1 Mosebog kap. 2,4 -3,24; 17,1-11; 
2 Mosebog kap. 12,1-28 
1 Krønikebog kap. 17 
 
 

Omfang 
 

Medio august - medio november 

Særlige 
fokuspu
nkter 

Historie: 
Emner: Zionisme, europæisk imperialismes betydning for Mellemøsten, første verdenskrig, 
Hussein-MacMahon aftalerne, Balfour-erklæringen, Sykes-Picot aftalerne, PLO, HAMAS, 
afkolonisering, uafhængighedserklæringen, 6-dageskrigen, Yum-Kippor krigen, FN, 
Holocaust. 
 
Metode:  
Kildekritik 
Skriftlighedstræning 
Kildelæsning 
Faglige mål: 

– anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, 
samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det enkelte fags 
særpræg 

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

– reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende 

– sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af 
europæisk kultur og tænkning 

Samfundsfag: 

Konflikten som den står i dag. Væsentlige geografiske konfliktområder. 

Oslo-aftalen.  

Grupperinger og aktører på palæstinensisk og israelsk side. Radikalisering, ultra-
ortodokse jøder 

Huntington - Passer Huntingtons teori på Israel -Palæstina? 

 

Religion:  

Jødedommens historie, mytologi og ritualer. Religiøs zionisme og jødernes 
selvforståelse som det udvalgte folk. Kursisterne har kort fået genopfrisket (de nye i 
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klassen er blevet introduceret) til Islams historiske udvikling og mytologi - her har 
Islams bederetning før hijra og Muhammeds himmelfærd blevet nævnt. Kursisterne er 
blevet introduceret til ritualanalyse (Van Gennep og Podemann) samt Ninian Smarts syv 
dimensionale religionsmodel  

 
 
 
 

Væsentli
gste 
arbejdsf
ormer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Kulturmøder 

Indhold Historie: 
 
Kernestof:  

– hovedlinjerne i europæisk historie fra antikken til i dag 

– forholdet mellem den vestlige kulturkreds og den øvrige verden 
 
Fremstillinger: 
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Romerriget: 
https://globalisering1850-1914.systime.dk/index.php?id=186 
https://globalisering1850-1914.systime.dk/index.php?id=187 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=352 
 
Holocaust <> flygtningekrisen: 
http://folkedrab.dk/sw64361.asp 
http://folkedrab.dk/sw64301.asp 
 
http://nyhederne.tv2.dk/udland/2015-08-27-300000-har-krydset-middelhavet-i-aar-
derfor-er-presset-saa-stort 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QGzvrrSeoR8 - Karlssons seks historiebrugs 
kategorier  
 
Kilder: 
Korstoge: 
Amin Maalouf, Korstogene som araberne ser dem, 1983, dansk udgave 1997, s. 250-254 - fra 
Verden før 1914, Systime. 
https://www.youtube.com/watch?v=7TRVcnX8Vsw - Bush Crusade 
Pave Urban II kalder til korstog. Peter Frederiksen, m.fl., Grundbog til historie - indtil 
1750, 2000, s. 138-141 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=650 - Kristen og Arabisk version af det 
erobringen af det hellige land.  
 
Imperialisme: 
Fra Verden efter 1914, Systime Ibog. https://ibog-
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=822 :  
Sir Charles Dilke 
Jarlen af Cromer 
Klipling - hvide mands byrde 
John Hobson 
Lenin - om inperialisme som kapitalismens højeste stadie 
 
Opdagelsesrejser: 

 J. Thiedecke: Europa i opbrud, 1453-1799, 2005, s. 90-93 - Las Casas om 
behandlingen af indianerne. 

 

 
 
Holocaust <> flygtningskrisen: 
http://politiken.dk/debat/ECE2499615/vestens-flygtningepolitik-kan-foere-til-et-nyt-
holocaust/ 
 
Gæstearbejderne: 
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https://www.youtube.com/watch?v=Zpoane9Q64I -gæstearbejderne 
https://www.youtube.com/watch?v=i6Frfi66bqE  - ordet fanger 
http://www.information.dk/276678 - fra gæstearbejder til muslim. 
 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hanne-reintoft-dkp-om-
indvandrere-som-loentrykkere-1970/ 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/interview-med-ishoejs-
borgmester-per-madsen-s-i-ekstra-bladet-
1987/?no_cache=1&cHash=0e5e24c446a53044a21c4aa53f44cea6 
 
Samfundsfag: 
 
Sofie Reimick, Lene Madsen m.fl.: Kultur og Samfund - En Grundbog til Kultur- og 
Samfundsfaggruppen på HF, 2010, s. 15-22 
 
25 spørgsmål og svar om flygtninge - Dansk Flygtningehjælp 
http://www.danskekirkersraad.dk/fileadmin/filer/Documenter/25_spoergsmaal
_om_flygtninge.pdf 
 
Årsagerne bag flygtningestrømmen og veje til Europe - Youtube 
 
”Flygtninge og asylansøgere”, Kristeligt Dagblad, 
1.11.2015 
 
Tema: Flygtninge i Europa, DR: www.dr.dk/nyheder/tema/flygtningepres-paa-
europa 
 
Genevekonventionerne: 
www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/International_ret/Gen
%C3%A8vekonventionerne 
 
Dublinforordningen:  
www.nyidanmark.dk/da-
dk/Ophold/asyl/asylprocessen/dublin_konventionen.htm 
 
Menneskerettighedserklæringen: 
www.leksikon.org/art.php?n=3730 
 
 
 
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”, Gyldendal 
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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 
Madsen, Lene et al. ”Grundbogen til Religion C”, Systime (s. 261 - 275) 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

Medio november - januar 

Særlige 
fokuspun
kter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Faglige mål: 

– anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i 
historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det 
enkelte fags særpræg 

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

– reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende 

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

– sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af 
europæisk kultur og tænkning 

 
 
Historie: 
Forståelse for tidligere kulturmøder mellem ”vesten” og ”islam”.  
Historiebrug af flygtningekrisen.  
Danskernes syn på udlændinge tidligere - gæstearbejderne.  
Begreber til analyse af kulturmøder - fra Systime, KS ibog. 
 
Samfundsfag: 
Hvad er kultur? Isbjergsmodellen, kulturel kode. 
Flygtningekrisen 2015/16 
Hvad er forskellen på en flygtning og en indvandrer. 
Hvilke muligheder og rettigheder gør sig gældende: Genevekonventionen, 
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Menneskerettighedserklæringen, Dublinforordningen - Danske tiltag i forbindelse med 
flygtningekrisen. 
Begreber til analyse af kulturmødet 
 
 
Religion:  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentlig
ste 
arbejdsfor
mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titel 5 
 

Det gode samfund / Velfærdsstaten 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende 
stof 
 
Historie: 
 
Kernestof: 

– dansk historie og identitet 
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– natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv 

 
Fremstillinger: 
Omkring 1900: 
Befolkningsudvikling siden 1800, fra Danmarkshistorien i grundtræk.  
 
1930’erne: 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/socialreformen-af-
1933/?no_cache=1&cHash=ed267f63aea396c91b46bad086809327 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/politik-og-
strukturudvikling-i-danmark-1918-
1933/?no_cache=1&cHash=4cfa0f990182fb1d183ced92b60371ed 
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/det-unge-demokrati-1848-
1901/fattigdom-og-socialpolitik/ 
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/fra-systemskifte-til-besaettelse-1901-
1940/den-sociale-udvikling/ 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/socialreformen-af-
1933/?no_cache=1&cHash=ed267f63aea396c91b46bad086809327 
 
Efter anden verdenskrig: 
Tres år i tal - Danmark siden anden verdenskrig. 
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=12433&sid=tresaar 
Danmarks økonomi, et tilbageblik 1965-2013: 
https://ioa1.systime.dk/index.php?id=180 
velfærdssamfundet 1945-1973 i hovedpunkter: 
https://danmark.systime.dk/index.php?id=126 
50 års oversigten, 
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=3189&sid=halvtres 
Skatter og afgifter i % af BNP, fra samfNU B. 
  
Danskernes akademi, velfærdsstatens historie:  
https://www.youtube.com/watch?v=s32s0n1ybX0 
https://www.youtube.com/watch?v=fg17COhHNX0 
https://www.youtube.com/watch?v=Mgox1ux31hM 
 
 
Kilder: 
Omkring 1900 
http://museernepaakanten.dk/kildesamling/  
Reglement for Svendborg fattiggård 
Leveforhold omkring 1890 
Sundhedsforhold på landet 1882 
Tal-materiale, landarbejder.  
 
1930’erne 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-kk-steincke-taler-
om-kanslergadeforligets-socialreform-i-1934/?no_cache=1
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http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/folkepensionen-
1956/?no_cache=1&cHash=988b4d2b65514e3d3c82ebb495472760 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/fremtidens-danmark-
socialdemokratiets-valgprogram-1945/#note2 
 
Samfundsfag: 
Oliver Boserup Skov, Richard Bundsgaard ”B- bogen- Din grundbog om politik, 
økonomi og velfærd” (2013) Columbus s. 79-95. 
 
Benny Jacobsen, Ove Outzen ”Liv i Danmark - Grundbog til samfundsfag på c-niveau” 
(2009) Columbus s. 102-113. 
 
Sverri Hammer, Henrik Kureer, Svend Erik Lundgren ”Samfundsfag C” (2007) Systime s. 
194-197. 
 
Maria Madsen m.fl. ”KS-bogen” (2015) Columbus s. 194-205 
 
Statistisk oversigt, Folketingsvalget torsdag 18. juni 2015 - 
https://www.dst.dk/valg/Valg1487635/valgopg/valgopgHL.htm 
 
Jyllandsposten 16.03.2016 ”Danmark er igen verdens lykkeligste land” 
 
Klaus Bundgård Povlsen ”Gaden, hvor det offentlige forsvandt” - Afsnit 1+2, DR1, 
2013, IDNR: TV0000027122, mitCFU 
 
Kim Bildsøe Lassen ”Far’velfærd” DR1, 2013, IDNR: TV0000023260, mitCFU 
 
 
Religion: 
Andreasen, Esben et al.. ”Religion og kultur – en grundbog.” Systime, 2005 s. 142-
160 
Forman, Jens; ”De kristnes religion”, Systime, 2008 (s. 92-95; 174-177) 
 
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 
2 Mosebog kap. 20,1-21 (de ti bud) 
http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline 
Kristeligt Dagblad: ”Strid om velfærdsstatens kristne rodnet” d. 23.03.2007 
Kemp, Peter: ”Den barmhjertige muslim” (uddrag), Information 10.02.2010 
Krarup, Søren: ”Næstekærlighed” (uddrag), Information d.11.02.2010  
 
 
Supplerende materiale:  
Film: Luther; instrueret af Eric Till, 2003. 
Grundloven paragraf 4 
”5 skarpe om kristendommens danske historie” (DR) https://www.dr.dk/tv/se/5-skarpe
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Den barmhjertige samaritaner (lego-version) 
https://www.youtube.com/watch?v=70F8yrjKE-o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Februar - Marts 2016 

Særlige 
fokuspun
kter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Faglige mål: 

– anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i 
historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det 
enkelte fags særpræg 

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

– reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende 

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

– anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel 
og samfundsmæssig art i Danmarkshistorien 

 
Historie: 
Velfærdsstatens betydning, især med fokus på den første universelle lov (folkepensionen) 
og udviklingen i 1950/1960’erne samt socialdemokratiets betydning.  
 
 
Samfundsfag: 
Politiske ideologier - Liberalisme, socialisme, konservatisme 
Velfærdsmodellerne- Den universelle, den residuale og den korporative model. Mest 
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fokus på den universelle. Velfærdsstatens opbygning. Velfærdsstatens ”popularitet” 
Det økonomiske kredsløb 
Velfærdsstatens udfordringer - Statens indtægter og udgifter, forventningspresset, den 
demografiske udvikling, globalisering (europæisering) 
Den amerikanske primærvalgkamp - Hillary Clinton, Donald Trump, Bernie Sanders 
(overfladisk gennemgået) 
 
Religion 
Vi har arbejdet med næstekærlighedsbegrebet, samt set på hvilke religiøse ændringer 
reformationen medførte. Herunder har vi set på Folkekirkens plads i samfundet efter 
1849.  
 
 

Væsentlig
ste 
arbejdsfor
mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


