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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Maj-juni 2017  

Institution VUC Vest  

Uddannelse Hf2  

Fag og niveau Kultur- og samfundsfagsgruppen  

Lærer(e) Christine Schmidt og Colm Urth (religion), Inken-Margret Meinertz (samfundsfag) 
samt Jørn Wenzelsen og Claus Simonsen (historie) 

Hold 15P 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund  

Titel 2 Kulturmøde i Danmark  

Titel 3 Områdestudie USA 

Titel 4 Velfærdssamfundet og det gode liv 

Titel 5 Områdestudie Tyrkiet 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund  

Indhold Historie 
 
Litteratur: 
 
Bryld, Carl-Johan (2013). Verden før 1914 - i dansk perspektiv. Systime, s. 134-140; 181-
183; 192-199.  
 
Frederiksen, Peter m.fl. (2006). Grundbog til Danmarkshistorien. Systime: s. 30-35; 51-
55; 77-80.  
 
Madsen, Maria m.fl. (2015). ”Identitet og familie”, s. 8-24 i Kjeld Mazanti Sørensen 
(red): KS-bogen. Columbus.  
 
Reimick, Sofie m.fl. (2013). Kultur og samfund – en materialesamling til Kultur- og samfunds-
faggruppen på HF: s. 28-30 (kilde: Nicolaus Palladius: Det hellige ægteskabs ordensregler); 43-
46 (kilde: Edward Shorter: Kernefamiliens historie), s. 30 (kilde: Ægteskabsindgåele og 
gårdoverdragelse).    
 
Samfundsfag  
 
65 år i tal, Danmarks Statistik, udvalgte tabeller og grafiske fremstillinger 
 
Underviserproduceret materiale om forskellige personligheds- og familietyper i det 
traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund 
 
Pierre Bourdieu: www.youtube.com/watch?v=87BPL62wyyU 
 
Luk samfundet op, side 57-83 
 
Samfundsfag for kursisterne af det oprindelige 15z hold  
Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2014). Luk samfundet op!. Columbus: s. 38-41; 65; 
73-76.  
 
Jacobsen, Michael Hviid & Søren Kristiansen (2015).”Sociologien i det senmoderne samfund, s. 
25;28 i Rasmus Antoft m.fl. (red.): SociologiNU. Systime.  
 
Meyer, Ida: ”Danske kvinder klarer sig uden mænd”. I information, 24.09.2012.  
 
       
Religion  
Kultur og samfund – en grundbog til kultur- og samfundsgruppen på HF Systime 2009. 
Side 37-39 
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De kristnes religion Jens Forman, systime 2008.  
Side 17-21m, 30-39, 97-115n.  
 
Religion i det senmoderne samfund Af Lise Ludvigsen og Poul Storgaard Mikkelsen, Sy-
stime 2007 
Side 14-19, 24–31  
 
Grundbog til religion C Af Lene Madsen med flere, Systime 2012 
Side 253-256 
 
Biblen 1. Mosebog kap. 2-3 
 
”Bøn er en privat sag” af Dorthe J. Thorsen fra Kristelig dagblad, kristendom.dk, 
2007 
http://www.kristendom.dk/interview/jokeren-bn-er-en-privatsag  
”Danskerne tror på lidt af hvert” af Jens Ejsing, Berlingske 2013 
http://www.b.dk/nationalt/danskerne-tror-paa-lidt-af-hvert  
 
”Op al den ting” Brorson salme 1734 tekst + sang fra youtube  
https://www.youtube.com/watch?v=xZ-f_TQWJGU&index=3&list=PLj5-
dZ_IAiXpIerM751W71iv2-A51WRWu   
 
”Øjet” Trille, sang 1970, tekst + youtube  
https://www.youtube.com/watch?v=xZ-f_TQWJGU&index=3&list=PLj5-
dZ_IAiXpIerM751W71iv2-A51WRWu 
 
Video:  
Den sorte skole - Reformationen 
https://www.youtube.com/watch?v=Q7EqoxCUESM&list=PLj5-
dZ_IAiXpIerM751W71iv2-A51WRWu  
Genfortryllelse – religion i det senmoderne  
https://www.youtube.com/watch?v=f5b3FkDlEKc&feature=youtu.be 
De kongelige tvillinger – Dåben fra Holmens Kirke  
https://www.youtube.com/watch?v=eBfHNTOa9Y4  
Jokeren – Bøn fra en player (Sang)  
https://www.youtube.com/watch?v=SqtCpJWTZKs  
 
Andet: 
Ninian Smarts oversigt v. Christine Schmidt (underviser 15/16) 
Kalkmalerier fra Tusekirke – billede 15 og 16 på websiden.  
http://www.ellingelyng.dk/kirke%20tuse.htm  
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: August 2015-november 2015 (religion og samfundsfag kun 
8 uger)  
 

Særlige fokus- Kompetencer, læreplanens mål, progression
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punkter  
Historie 

- Træning af den historiske metode 
- Hovedfokus på identitetsdannelse i det traditionelle og moderne samfund. 

Hvorledes det omgivende samfund påvirkede individets identitetsdannelse og 
hvordan identitetsdannelse forandres når samfundet forandres.  

- Optakten til 1. projektperiode: Hovedlinjer i dansk historie (Middelalderen, 
Reformation, Renæssancen)  

 
Samfundsfag 

- Blive fortrolig med samfundsfaglige metoder 
- Forståelse og anvendelse af fagbegreber og statistisk materiale 
- Hvorledes det omgivende samfund påvirker identitetsdannelsen og socialise-

ringsprocesser 
 

Religion  
- Arbejdet med begrebstilegnelse af religionsvidenskabelige fagbegreber. 
- Undersøgelse af forholdet mellem historisk udvikling i samfundet og religio-

nens udviklingen og dennes påvirkning på individets religiøse tilknytning.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde:  
 
Forskellige arbejdsformer: pararbejde, gruppearbejde, projektarbejdsform, tavleun-
dervisning, kursistoplæg, klassediskussion, it-arbejde, individuelt arbejde.   
 
Fællesfaglig feltarbejde med fremlæggelse  
 
Udarbejdelse af semistrukturerede interviewskema og gennemførelse af personlig 
interview med familiemedlemmer og medkursister 
 

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

Kulturmøder i Danmark 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Historie 
Optakt til projektperioden (uge 49- uge 4) -  
 
Danielsen, Kim Beck (2011). ”Middelalderen. Historie, religion, litteratur og kunst”, 
Systime, s. 9-21.  
 
Hansen, Lars Peter Visti (2012). ”Kristendom og islam - middelalderens kulturmø-
de”, s. 125-142 i Ulrik Grubb m.fl. i Fra antikken til reformationen. Fokus 1.  
       
Projektperioden (uge 4 -uge 13) 
 
Peter Frederiksen m.fl. ”Grundbog til Danmarkshistorien” (2009), Systime s. 133-
135. 
 
Peter Bejder, Kim Boye Holt ”Fra huguenotter til afghanere - Indvandringens histo-
rie i Danmark” (2013) Systime s. 44-46, 85-91 + anvendt kilde: tekst 11 s. 58-59 
”Indfødsretten ifølge Dansk Folkeparti”.  
 
Lars Andersen m.fl. ”Fra verdenskrig til velfærd” Fokus 3, Gyldendal s. 99-101 - 
Kildetekst: Samuel P. Huntington: Civilisationernes Sammenstød. 
 
Adam Oehlenschläger ”Der er et yndigt land”, 1819 - Danmarkshistorien.dk 
 
”Indvandring til Danmark efter 1945” - Danmarkshistorien.dk 
 
”Hanne Reintoft (DKP) om indvandrere som løntrykkere 1970” - Danmarkshisto-
rien.dk 
 
”Velkommen Mustafa - kronik af direktør Jens Fisker, Dansk Arbejdsgiverforening, 
1970” - Danmarkshistorien.dk 
 
Grundloven § 44 
 
TV2.dk 27.10.2015 ”Khader: Et dansk statsborgerskab er noget man skal gøre sig 
fortjent til” 
 
 
”100 års indvandring” afsnit 6, DR2, 2003, IDNR: TV0000007574, mitCFU 
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Samfundsfag 
Jyllands-Posten, den 7. januar 2016, ”Kristian Jensen: Jeg er ikke tilhænger af græn-
sekontrol” 
 
Jyllands-Posten, 07.11.2015, ”Flygtningekrise, EU og islam tipper Europa mod høj-
refløjen”    
 
 ”Ærke dansker -perker dansker”, side 10-18, side 68-75, side 81-82, Columbus, 
2013. 
 
Underviserproduceret materiale ”Internationale aftaler med betydning for håndte-
ring af den aktuelle flygtningestrøm til Europa” 
 
Uddrag af ” National identitet i en globaliseringstid” af Peter Gundelach 
 
Religion 
KS-Bogen; ”Tema 2: Globalisering” Af Mikkel Pedersen, Columbus 2015. 
Side 98-116 
 
Klassisk og moderne islam – grundbog til islam Af Deniz Kitir, systime 2011.  
Side 49-53 (”Lov og ret”) 
 
Grundbog til religion C Af Lene Madsen med flere, Systime 2012  
Side 253-256 (Ritualmodel til overgangsritualer, Van Gennep) 
 
Kultur og samfund – en grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen på HF Systime 2009 
Side 43-45 (Jan Hjärpes teori)  
 
”Forstå koranen og profetens sædvane” Af Aminah Tønnesen, 2015, fra 
www.islamguide.dk  
 
”Pilgrimsfærden til Mekka” fra Kristelig dagblad, religion.dk, 28. maj 2005.  
 
”Gå glad i bad – muslimske normer for fællesbad” Af Sidsel Vive Jensen, i Børn og 
unge, år ?  
 
”Det du kalder sharia-råd kalder jeg bestyrelse” Berlingske d. 7. marts 2016 
http://www.b.dk/nationalt/det-du-kalder-sharia-raad-kalder-jeg-bestyrelser 
 
”Hizb‐ut‐Tahrir: Dansk lovgivning er irrelevant – sharia er vigtigst” + videoerne nr. 1, 3 
og 6. Fra TV2, 7. marts 2016  
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016‐03‐07‐hizb‐ut‐tahrir‐dansk‐lovgivning‐er‐
irrelevant‐sharia‐er‐vigtigst 

 
”Demokrati” fra http://www.islam.dk/demokrati/  
 
Formative tekster:  
Koranen Sura 2, 30-37 (Om Adam) 
Koranen Sura 4, 168-172 (Om Jesus) 
Hadith: Shahih Al-bukhari (Om billedforbud)
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Video: 
”World’s Largest Pilgrimage – Hajj Documentary  
https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI&list=PLj5-
dZ_IAiXo0W73qC9QHM7Jg2VCTMRl1&index=4  
 
“Grisen” (Kortfilm om et kulturmøde på et hospital) 
https://www.youtube.com/watch?v=MwkF1JbcXUk  
 

 
Omfang 
 

Januar- marts 2016 

Særlige fokus-
punkter 

Historie 
Optakt til projektperioden (uge 49-uge 4) -  
Middelalder med fokus på middelaldermennesket  
kulturmøder i en historisk kontekst - jf. korstogene  
Grundlæggende introduktion til historiebrug og kildekritik 
 
Projektperioden (uge 4- uge 13) 
 
Indfødsretten 1776 - Nationalisme - National identitet 
Indvandringens historie i store træk - Tysk indflydelse i enevældsperioden, jødisk 
indvandring - 1917-lovgivningen - indvandring efter 1945 med fokus på 1960erne 
og fremefter - Tiden efter 1989 - Har Huntington ret? 
Kildelæsning 
 
Samfundsfag 
Forståelse for den politiske og økonomiske baggrund, gældende juridiske bestem-
melser samt de politiske og økonomiske konsekvenser af den aktuelle flygtninge-
strøm til Europa og Danmark 
 
Religion 
Fokus på islam med en kort religionshistorisk introduktion og ellers islams virke i 
nutidig vestlig kontekst.  
Religionsfaglige begreber, emner og teorier i forbindelse med islam. 
Muslimsk integration/assimilation og segregation i Danmark.  
Kulturmøder i Danmark. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/It-søgning/Individuelt- og 
gruppearbejde  
 
Besøg af flygtninge på holdet 
 
Synopsis-udarbejdelse med efterfølgende fremlæggelse.  
 

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

Områdestudie USA

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og suppleren-
de stof 
 
Historie 
Hansen, Thor Banke m.fl. 2015. USA: Historie, samfund, religion. Aarhus: Systime (i-
bog) 

 Kapitel 1.2 
 Kapitel 1.3 
 Kapitel 1.5 
 Kapitel 1.9, afsnittet ”1980 - den anden koldkrigsperiode” 
 Kapitel 1.10, afsnittene ”Den nye verdensorden og FN” og ”Krigen mod ter-

ror” 
 Kapitel 4-4.4 

“History of the USA”, pt. 2. BBC dokumentar 

Den amerikanske uafhængighedserklæring 
https://da.wikisource.org/wiki/USA%27s_uafh%C3%A6ngighedserkl%C3%A6ring 

Louis Armstrong: ”Black and Blue” (1937) https://www.youtube.com/watch?v=-
vDm1lomVHU 

Sam Cooke: “A Change Is Gonna Come” (1964) 
https://www.youtube.com/watch?v=1bgsiSHmZ20 

James Brown: Say It Out Loud - I’m Black and I’m Proud (opr. 1968, liveversion fra 
1980’erne(?)) https://www.youtube.com/watch?v=2VRSAVDlpDI 

Uddrag af prædiken v. Rev. Barry C. Black, Capitol Hill SDA Church (Washington, 
DC), 2012. https://www.youtube.com/watch?v=6Sm5dS5VRKI (21:10 - 26:00) 

Jakob Holm (red) 2003. Breve hjem – fra danske udvandrere. København: Forlaget Forum, 
7-14, 56-57, 59-62, 71-77, 119-120, 128-130, 133-136, 179-181, 183-187. [Læst og 
bearbejdet i grupper. Hver gruppe læste ca. 8 sider] 

Historiefagligt 
Vesterberg, Henrik 2016. ”Lotte Svendsen: Øvig udstråler en radikal nuttethed, jeg 
ikke bryder mig om”, fra Politiken 2016.09.25 

Vesterberg, Henrik 2016. ”Peter Øvig: Jeg har vristet bz-historien ud af hænderne på 
nogle få magtfulde”, fra Politiken 2016.09.25 

 
Samfundsfag:  
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Kernestof:  
”USA Historie, samfund, religion”, systime, 2015 
Uddrag: 
”USA´s udfordringer”, Columbus, 2014, side 15 – 18, side 27-38 
”Dit samfund – tjek det ud!”, Columbus 2010 
”USA efter 9/11”, Columbus, 2007 
Andet: 
Dying Detroit 
https://www.youtube.com/watch?v=02x8EHXPfB0 
Wealth Unequality in America 
https://www.youtube.com/watch?v=QPKKQnijnsM 
Finanskrisen som tegneserie, Politiken, 1.10.2008 
https://www.hillaryclinton.com 
https://twitter.com/realdonaldtrump 
https://www.dr.dk/ligetil/temaer/tema/tema-valg-i-usa-2016 
Underviserproduceret materiale om økonomisk udvikling i USA  
Diverse hjemmesider i forbindelse med udredning af udvalgte delstaters særlige ken-
detegn (fremtrædende erhverv, nationale seværdigheder, befolkningens størrelse, na-
turressourcer, mv.) med henblik på at afdække forskellighederne delstaternes i mel-
lem. 
 
Religion:  
 
Baggrundlitteratur og tekster:  
 
Hansen, Thor Banke m.fl. 2015. USA: Historie, samfund, religion. Aarhus: Systime (i-
bog): 

 Kapitel 3 (Religion i Amerika) 
 Kapitel 6 (Civilreligion i Guds eget land) 

 
 
”Martin Luther: Et opgør med gerningsretfærdigheden”. I Jacobi, Finn og Hanne 
Josephsen 1987, Religionerne, Munksgaard: 242-244.   
 
Lindhardt, Svend, 2005, Kristendom og protestantisk fundamentalisme i USA, Systime: 
 

 John Winthrop om New England 
 Tekst nr. 20 Kom ikke med til bortrykkelsen og hva' så? 

 
Johannes Åbenbaring, 20, 1-25.   
 
”Phil Zuckerman: Religion i Skandinavien og USA (uddrag) ”. Fra Religionsportalen 
(religion.systime.dk) 
 
TV-udsendelser: 
 
”So F***king special i USA”. Afsnit 3. DR, 2013. 
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”USA’s fremtid - religion og tro”. BBC, 2008.     
 
Fællesfaglig synopsisøvelse 

Paywatch 2015 http://www.aflcio.org/Corporate-Watch/Paywatch-2015  

Nat King Cole: Route 66 https://www.youtube.com/watch?v=dCYApJtsyd0  

Troup, Bobby 1946. Route 66 (sangtekst) 

Barack Obamas tiltrædelsestale 21. januar 2013 https://www.whitehouse.gov/the-
press-office/2013/01/21/inaugural-address-president-barack-obama. Oversættelse 
Peter Westh (uddrag) 

Pew Research Center, 2015.Amerikanske trossamfunds og deres medlemmers politiske præferen-
cer  

Ferrell, Robert H m.fl. 1995. “Den transkontinentale jernbane”, fra Atlas of American 
History. Greenwich, CT: Facts on File, 83 

Fotos: http://historyonfilm.com/tag/transcontinental-railroad/ og 
https://dp.la/exhibitions/exhibits/show/transcontinental-railroad/human-impact 
 

Omfang 
 

August-november 2016 

Særlige fo-
kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Historie 

 overskue et større, samlet emneområde 
 indsamle data og viden og præsentere dette i behandlet og komprimeret form 

for medkursisterne 
 
Samfundsfag:  
 

‐ At kunne anvende samfundsfaglige begreber, teorier og modeller  
‐ At udvikle overordnet forståelse for økonomiske sammenhænge 
‐ At udvikle overordnet forståelse for forskelle mellem politiske systemer og 

deres betydningen af politiske beslutningsprocesser 
‐ At kunne forklare partiernes og vælgernes adfærd samt temaerne i den ameri-

kanske valgkamp 
‐ At kunne forstå og forklare sammenhængskræfterne og konfliktfelter i ameri-

kanernes hverdag 
‐ At få lyst til at følge med i den amerikanske valgkamp 

 
Religion: 
 
Religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid. Reli-
giøse etiske eller filosofiske problemstillinger. Udvalgte sider af yderligere én religion 
og religionernes centrale fænomener (Civilreligion). I undervisningen særligt fokus på 
civilreligion og på amerikansk kristendom - særligt sondringen mellem mainline og 
evangelikale protestantiske kirker og bevægelser. 
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/ projektarbejdsform/skriftligt arbejde /It-søgning/Individuelt- 
og gruppearbejde/foredrag om USA og den amerikanske valgkamp 
 
Arbejde med analyser af statistisk materiale 
 
Synopsis-udarbejdelse med efterfølgende fremlæggelse.  
 
 

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

Velfærdssamfundet og det gode liv

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Historie 
Andersen, Lars m.fl. 2012. Fra verdenskrig til velfærd. Fokus: Kernestof i historie 3. Køben-
havn: Gyldendal A/S, 48-62. 

Frederiksen, Peter m.fl. 2006. Grundbog til Danmarkshistorien. Aarhus: Systime, 123-
132, 135-140. 

Knudsen, Jacob: ”Det offentlige fattigvæsen præmierer æreløsheden (1908)”. I An-
dersen, Lars m.fl. 2012. Fra verdenskrig til velfærd. Fokus: Kernestof i historie 3. Køben-
havn: Gyldendal A/S, 63. 

Steincke, K.K.: ”En demokratisk forsørgelseslovgivning (1915)”. I Andersen, Lars 
m.fl. 2012. Fra verdenskrig til velfærd. Fokus: Kernestof i historie 3. København: Gyldendal 
A/S, 64-65. 

Møller, Poul: ”Velfærdsstaten sløver modstandskraften (1956)”. I Andersen, Lars 
m.fl. 2012. Fra verdenskrig til velfærd. Fokus: Kernestof i historie 3. København: Gyldendal 
A/S, 66-67. 

Danskernes akademi. 125 års velfærdshistorie: Velfærd fra vugge til grav. 
https://www.youtube.com/watch?v=s32s0n1ybX0 og 
https://www.youtube.com/watch?v=fg17COhHNX0 

En bid af historien, tre afsnit: ”Romantikken”, ”1930’erne” og ”1950’erne”. Episoder 
af tv-serie hentet fra TV2 Play. 
 
Samfundsfag 
 
Kernestof 
B- bogen af Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard,2013, side 78 – 88 og side 90 – 94, side 170-
183 
 
Supplerende litteratur m.v. 
Miniforedrag om velfærdsstaten 
https://www.youtube.com/watch?v=MdK2a4KdXFQ 
udvalgte sider af ”Ulighedens mange ansigter” 
Ulighed i Danmark  
https://www.youtube.com/watch?v=8aC9_v-AbS4 
På røven i Nakskov 
https://www.youtube.com/watch?v=k_IPSqbp8Es 
Økonomisk ulighed – fordel eller ulempe? FINANS, af Peter Falk-Sørensen, 22.01.2016 
Finansloven 2016 visualiseret 
https://www.information.dk/databloggen/2014/08/finansloven-2015-
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visualiseret 
Samlede budgetterede offentlige udgifter 2016, funktionsopdelt 
http://www.dst.dk/da/statistik/nyt/NytHtml?cid=20049 
 
Religion:  
 
Madsen, Maria m.fl. 2015, KS-bogen, Columbus: 206-220 (Afsnittet ”Etik og vel-
færd”).  
 
Luk 10, 25-37 (”Lignelsen om den barmhjertige samaritaner”).  
 
Johs. Nissen ”Budskab og konsekvens” og Søren Krarup ”Næstekærlighed og kri-
stendom” i Poulsen, Allan og Jakob Schow-Madsen 1998, Kristendom i nutid, Munks-
gaard: 88-89.   
 
”Religion deler Tyskland i øst og vest”. Kristeligt Dagblad d. 19. februar 2008.  
 
Case om QALY fra Religionsportalen (religion.systime.dk).  
 
Fællesfaglig synopsistræning 
 
Selsing, Eva Agnete 2013. ”Velfærd får os til at glemme hinanden”. I Berlingske, 
20/12-2013 

”Frelsens Hær uddelte julehjælp til 6000 familier i 25 byer”. Billede fra Information 
23/12-2015 

Larsen, Kurt E. 2006. ”Velfærdsstaten udspringer af kristendommen”. I Kristeligt 
Dagblad 14/10-2006 

Hilden, Jytte m.fl. 1996. ”Velfærdsydelser kan også produceres af private (1996)” I 
Andersen, Lars m.fl. 2012. Fra verdenskrig til velfærd. Fokus: Kernestof i historie 3. Køben-
havn: Gyldendal A/S, 69 

Johansen, Hans Christian m.fl. 2015. Dansk velfærdshistorie: Velfærdsstaten i tal. Odense 
M: Syddansk Universitetsforlag, 182-185 

Frovin, Suzette 2016. Sammen om velfærd. Proveniens??? 1/9-2016 

Stage, Caroline 2016. ”Privatisering af ældrepleje skal fortsætte”. I Jyllands-Posten 
25/4-2016. 

 

Omfang 
 

November 2016- januar 2017 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Historie: 
 
Samfundsfag:  
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‐ At kunne anvende samfundsfaglige begreber, teorier og modeller  
‐ At forstå velfærdsmodeller i ideologisk, økonomisk og politisk kontekst 
‐ At arbejde med ulighedens forskellige ”ansigter” og følgevirkninger 
‐ At forstå velfærdssamfundets udfordringer 

 
Religion: 
 
 
Kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelsesfor-
mer. I arbejdet indgår såvel nutidige som bibelske tekster. Religiøse etiske eller filoso-
fiske problemstillinger. Religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betyd-
ning i fortid og nutid. Særlige fokus på pligt-, nytte- og situationsetik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/ projektarbejdsform/skriftligt arbejde /It-søgning/Individuelt- 
og gruppearbejde 
 
Synopsis-udarbejdelse med efterfølgende fremlæggelse.  
 

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

Områdestudie Tyrkiet

Indhold Historie 
Kirit, Deniz m.fl. u.år. Tyrkiet: Historie, samfund, religion. Aarhus: Systime (i-bog). Af-
snittene ”Det osmanniske rige” og ”Kemal Atatürk og Tyrkiet” under overskriften 
”Historie” 

Seeberg, Peter 2006. ”Osmannerriget og den kurdiske og tyrkiske nationalisme”. 
http://turbulens.net/Temaer/Tyrkiet/?article=75 

Fra Byzans til Konstantinopel (Istanbuls fantastiske historie 1). http://hval.dk/mitcfu/ 
materialeinfo.aspx?mode=1&page=1&pageSize=6&index=4&search=emneord: 
%20istanbul&orderby=title&SearchID=87a22ad5-7ada-4168-97fa-ec274f5e000c 

Fra Konstantinopel til Istanbul (Istanbuls fantastiske historie 2). http://hval.dk/mitcfu/ 
materialeinfo.aspx?mode=1&page=1&pageSize=6&index=3&search=serietitel: 
%20Istanbuls%20fantastiske%20historie&orderby=title&SearchID=34b892f6-9463-
43b6-957b-1f2ce28d068d 

Billede af Mustafa Ali Kilic’s gravsten (1307-1962). Fundet på nettet. 

Div. PowerPoint-slides fra et foredrag på skolen af Deniz Kilic. 

Historiefagligt 
Paludan, Helge m.fl. (red.) 1999. Kildekritisk tekstsamling. Aarhus: Aarhus Universitets-
forlag, 133-150. 

Simonsen, Niels 1864. ”Danske Infanterister trækker en Kanonlavet ved Tilbagetoget 
fra Dannevirke Stillingen 1864”. http://dnmskole.dk/?p=562 
 
Samfundsfag:  
 
Kernestof: 
 
Tyrkiet – historie, samfundet, religion;  kapitler: Samfund, Det tyrkiske samfund, 
Økonomi og levestandart, Ideologier og partier, Det politiske system, Tyrkiet og Eu-
ropa 
 
Supplerende stof: 
 
http://www.dst.dk/da/Statistik/international-statistik/eurostat/EUpublikationer 
 
http://www.theodora.com/wfbcurrent/turkey/turkey_economy.html 
 
https://iob.systime.dk/index.php?id=1192 
 
https://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/Tyrkiet.PDF 
 
www.globalis.dk/lande 



 

Side 16 af 16 

 
”Halvmåne – tyrkernes eneste ven er tyrkerne”, http://www.his2rie.dk/kildetekster/tyrkiet-1923-
2013/kildetekst-5/ 
 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/tyrkiet-og-eu 
 
Diverse artikler om folkeafstemninger den 16.4.2017, fundet af kursisterne med opgave herom 
 
 
Religion:  
 
 Kitir, Deniz m.fl. 2015. Tyrkiet: Historie, samfund, religion. Aarhus: Systime (i-bog): 
Afsnittene:  

 Religion (ekskl. underafsnittene ”Alevi-bektashisme” og ”Tekster og kilder 
om religion”).  

 Fra kalifat til sekulær nationalstat.  
 
”Rumi: Historien om den tørstige mand og vandløbet”. (Uden kildehenvisning).  
 
Video:  
How Rumi's Teachings Saved Karen Cavanagh's Life, fra Oprah Winfrey Network 
(https://www.youtube.com/watch?v=YysO4‐KO8H0) 
 

 
Omfang 
 

Februar- april 2017 

Særlige fo-
kuspunkter 

Historie: 
 
Samfundsfag:  

‐ Arbejde med forskelle og ligheder mellem forskellige politiske systemer 
‐ At forstå samfundets udvikling og politik i global kontekst 
‐ At finde relevant kildemateriale 
‐ At arbejde med statistisk materiale 
‐ At udvikle nysgerrighed og forståelse ift. den aktuelle udvikling i Tyrkiet 

 
Religion: 
 
Islam, herunder såvel nutidige tekster som tekster fra Koranen, med inddragelse af en 
europæisk og dansk kontekst. Særlig fokus på sufisme og sufismen betydning i for-
hold til Tyrkisk islam og tyrkiske samfundsforhold. Ud over dette religions rolle i det 
Osmanniske Rige og i Tyrkiet i dag.  
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/Individuelt- og gruppearbejde/foredrag om 
Tyrkiet 
 
Arbejde med analyser af statistisk materiale 
 

Retur til forside 


