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

Institution VUC Vest 

Uddannelse Hf 2-årig 

Fag og niveau Kultur og samfundsfag - Historie B, religion C og samfundsfag C 

Lærer(e) Historie: Steffan Bøgelund Søbye (2015/2016) & Jørn Wenzelsen (2016/2017). 

Religion: Colm Urth (2015/2016) & Zehra    Yücel    (2016/2017). 

Samfundsfag: Jørn Wenzelsen (2015/2016) & Niels Plauborg (2016/2017). 

Hold 15Q E15 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Identitet i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund: Kvinders roller, vilkår og mu-
ligheder. 

Titel 2 Kulturmøde i Danmark 

Titel 3 USA 

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

 
Titel 1 
 

Identitet i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund: Kvinders roller, vilkår 
og muligheder. 

Indhold Historie 
Vikingetiden: 
En arabisk købmand i Hedeby, fra www.danmarkshistorien.dk 
Danmark - tider og temaer, Forskerne fortæller →  
1.Tinna Damgård-Sørensen om vikingeskibe → skibets betydning i vikingetiden. 
2. Hans Ole Mathiassen  Hvad kan Jellinge anlægget fortælle  Jelling som 
magtcentrum. 
 
Middelalder:  
Sjællandsk lov om ægteskabsbrud ca. 1200, fra Danmark - tider og temaer. 
https://danmark.systime.dk/index.php?id=279 
Feudalisme 
Det patriarkalske samfund, fra Danmark - tider og temaer. 
https://danmark.systime.dk/index.php?id=274 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5Zx6EThF9rE 
 
Reformation og enevælde: 
https://verdenidanskperspektiv.systime.dk/index.php?id=1406 
https://www.youtube.com/watch?v=Q7EqoxCUESM 
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=134 
https://www.youtube.com/watch?v=70vUaxdhBdI 
 
Enevælden:  
Familieliv i Danmark - 

-  retssag om utroskab side 79-81 
- Instruks og leveregler til to døtre side 96-98 
- Rektor Taubers erindringer og dagbogsblade side 106-108 

 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-
landboreformerne/?no_cache=1&cHash=ec967e5379a0e196f4fdc71769e20ae1 
Billeder af landboreformerne fra www.danmarkshistorien.dk 
 
Grundloven og industrialisering: 
Grundloven af 1849, fra www.grundloven.dk 
Spørgsmål fra 1864 brætspillet 
De slesvigske krige 1848-1864 fra Danmark - tider og temaer 
https://danmark.systime.dk/index.php?id=506 
Krigen 1864 og tabet af Slesvig-Holsten, fra Danmark - tider og temaer 
https://danmark.systime.dk/index.php?id=507 
https://www.youtube.com/watch?v=Aj5KQv_ju_Q&feature=youtu.be 
 
Kvinder i 1800-tallet: 
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https://danmark.systime.dk/index.php?id=851 
 
Religion:  
 
 Kildetekster:  
 
Biblen: ”Gen. 2,4-3,24”.  
”Op, al den ting, som Gud har gjort”. H.A. Brorson, 1734. (Salme). 
”Øjet (Ham Gud) ”. Trille og Jesper Jespersen, 1970. (Sang). 
”Judas”, Lady Gaga, 2011. (Med musikvideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=wagn8Wrmzuc). 
 
 
Artikler:  
 
”Singlen, der blev gift med sig selv”. Kristeligt Dagblad, 18. februar 2014.  
 
”Jeg kan ikke tro på, at Jesus fysisk stod op af graven” (uddrag). Jyllands-Posten d. 
25. december 2014.  
 
TV-udsendelser:  
 
”Gud er en mand”, uddrag fra afsnit 1-3, DR, 2015.  
 
Fokuspunkter: Religion, køn og kønsroller. Religionens rolle i de forskellige sam-
fundstyper.  
 
Begrebslige fokuspunkter: Sekularisering, affortryllelse og genfortryllelse. Senmo-
derne religiøsitet.  
 
Samfundsfag:  
 
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. 25-26 & 28-29 i Rasmus Antoft m.fl. (red.): SociologiNU. Systime.  
 
Madsen, Maria m.fl. (2015). ”Identitet og familie”. I Kjeld Mazanti Sørensen (red.) KS-
bogen. Columbus, s. 8-12.    
 
Meyer, Ida: ”Danske kvinder klarer sig uden mænd”. I Information, 24.09.2012.  
 
”Skepsis mod vaccination vokser” fra Kristeligt Dagblad, 6/2-2015. 
 
 
Diverse statistik vedrørende ligestilling i Danmark.   
 



 

Side 4 af 16 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fo-
kuspunkter 

Samfundsfag:  
 
Hvad er karakteriserende for det senmoderne samfund? Hvad er afgørende for kvin-
ders muligheder, vilkår i dag?  
 
Arbejdet med følgende emner:  

- Socialisering og dobbeltsocialisering   
- Ligestilling i Danmark?  
- Individualisering og aftraditionalisering  
- Samfundsfaglige begreber fra Anthony Giddens, Zygmunt Bauman & Thomas 

Ziehe.   
 
 
Historie: 
Hvilke vilkår og roller har kvinder haft i Danmarkshistorien fra 900 e.kr. til 1980 og 
hvorfor har disse vilkår og roller ændret sig? 
 

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

-  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 

-  
 
Religion: 
 

- Religion og samfund historisk set og i dag. 
- Kønsroller og forholdet mellem køn og religion har ændret sig med tiden i 

Danmark.  
- Særlige begreber: Sekularisering, affortryllelse og genfortryllelse. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Kulturmøde i Danmark  

Indhold Samfundsfag:   
 
Thorndal, Morten Hansen (2013). ”Ærkedansker - perkerdansker”, Columbus, s. 10-16; 18-23; 
68-75; 81-82.  
 
Jyllands-Posten, ”Har Europa nået sin grænse”, den 17.01.2016.  
 
Jyllands-Posten, ”Flygtningekrisen, EU og islam tipper Europa mod højrefløjen”, 07.11.2015.  
 
Supplerende materiale:  
 
Set BBC-dokumentar: ”Europas grænsekrise”, 2015, forefindes på mitcfu.dk. Desuden set do-
kumentar ”Oprør fra ghetto”, part 3. Forefindes ligeledes på mitcfu.dk          
 
Historie: 
 

‐ http://www.b.dk/kultur/romerne-var-bare-bedre 

‐ Tidslinje fra Verden før 1914 over Romerriget. 

‐ Hjemmelavet film om korstogene 

‐ Kort intro til middelalder fra historie.net og historiefaget.dk 

‐ Video fra filmcentralen - engang talte verden arabisk (8) - alt under solen 

‐ Først 10 minutter af filmen 1492 

‐ Hjemmelavet video om kolonismens overgang til imperialismen 

‐ http://www.dr.dk/skole/Historie/Europa%20i%20brand%201914-

1918/Skyttegravene 

‐ http://www.bl.uk/world‐war‐one/articles/colonial‐troops 

‐ https://www.youtube.com/watch?v=NWF2JBb1bvM 

‐ Dokumentar: Hitlers vej til magten 1:2 

‐ http://holocaust-uddannelse.dk/eftertid/nynazisme.asp 

‐ http://holocaust-uddannelse.dk/holocaust/hvadhvemhvor.asp 

‐ https://m.youtube.com/watch?v=ZyGw-X0_dBY 
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‐ Adriansen, Inge (2015). Nationale identiteter. I Kerstin W. From m.fl.: Fra oplys-

ningstid til imperialisme, (side 89-94; 102-103). Gyldendal, København.    

‐ Bejder, Peter og Kim Boye Holt (2013). ”Fra Huguenotter til afghanere - indvan-

dringens historie i Danmark. Systime, side 44-46.  

‐ http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/forordning-om-

indfoedsret-for-embedsmaend-15-januar-1776/ 

‐ http://www.dr.dk/Bonanza/serie/Danmarkshistorier/Indvandringens_historie.htm nr. 

2,3 og 4 

‐ http://www.dr.dk/Bonanza/serie/Danmarkshistorier/Indvandringens_historie.htm nr. 

5, (uddrag) 

‐ Pedersen, Mikkel og Brian Egede-Pedersen. Globalisering - kulturmøder og religiø-

se konflikter. I:Kjeld Mazanti Sørensen (red.). ”KS-bogen”. Columbus, s. 62-64 (af-

snit om Huntington og religiøse konflikter).  

Kilder:  

Fra www.historiensverden.dk:  
Gallerne og germanerne, 
Kulturspredningsteorien, 
Om sueberne, romanisering af briterne og romanisering af turdetanerne 
 
Pave Urban d.2s tale i Clermont 
Bernard Levis - hvad gik galt 
En arabisk historiker om korstogene 
Las Casas om behandlingen af indianere 
Geografisk tidsskrift, bind 23. (belgisk kilde) 
A. J. P. Taylor: Første Verdenskrig, 1963  
Fritz Fischer: Greb efter verdensmagten, 1961  
Herfried Münkler: Den store krig, 2013 
 
Velkommen Mustafa  
Fremmedarbejderen af Erik Lund 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og kilder/vis/materiale/udlaendingeloven-af-8-juni-
1983/ 
http://www.dr.dk/Bonanza/serie/Danmarkshistorier/nytaarstaler.htm  
Statistik om udlændinge fra 
http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=8397&sid=indv 
 
Religion: 
Kernestof:  
”Islam” i Motzfeldt, Dorte Thelander m.fl. (2013), Grundbogen til religion C, Systime, Viborg: 89-
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118.  
”Hadith’er om kvinder (uddrag)” (2007) i  
Al Bukhari: Hadith-samling. Religionshistoriske hovedværker i uddrag, Viborg: Systime (e-bog).  
 
Artikler:  
”Sherin Khankan - Kronik: Vi har brug for kvindelige imamer (uddrag)” Politiken d. 5. maj 
2015.  
 
TV-klip og TV-udsendelser:  
 
Klip fra Sex and the City 2 med fokus på stereotyper og synsvinkler (indefra/udefra) 
Klip fra Taqwacore - The Birth of Punk Islam med fokus på stereotyper og synsvinkler (inde-
fra/udefra.  
 
Fem skrape om islam, DR 2014.  
  

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fo-
kuspunkter 

Samfundsfag:  
I samfundsfag har vi overordnet beskæftigede os med følgende spørgsmål:  

- Hvorfor er vi vidner til flygtningekrise i Europa? Hvilken betydning har flygtningekri-
sen i forhold til det europæiske samarbejde? Hvilke udfordringer er der forbundet inte-
gration i dag?  

 
Været omkring følgende begreber:  

- Politisk globalisering (dvs. Schengen-samarbejdet, fri bevægelighed, Dublin-forordning, 
menneskerettighedskonventioner) 

- Kulturmøde (kulturel kode, socialisering, normer, social kontrol, diskrimination, offer-
rolle)  

- Integrationsmodeller (assimilation, pluralistisk integration, frivillig/ufrivillig segregati-
on)  

- Værdipolitik og de politiske partier (sammenhængskraft, selvforsørgelse) 
 
Historie (lange linjer): 
I perioden med historie for sig selv:  
Den vestlige kulturkreds forhold til den øvrige verden.  
Hovedlinjerne i europæisk historie fra antikken til i dag 

 
Faglige spørgsmål: 

‐ Hvordan har vesten påvirket Mellemøsten igennem historien? 
‐ Hvilket syn har europæere haft på andre folkefærd? 

 
Få indblik i hvad Romerriget var og få indblik i hvordan romerne så på andre folkefærd samt 
perspektivere dette syn til nutiden 
Undersøge årsager til korstogene og hvad korstogene var for et kulturmøde 
Indblik i hvad renæssancen var og, at Mellemøsten/den muslimske verden engang var førende 
inden for matematik og lignende - udfordrer kursisterne forestillinger. 
Renæssancens og dens betydning for opdagelsesrejserne
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Hvad var imperialismen og europæernes menneskesyn 
Årsager til første verdenskrig og hvad det var 
Kursisterne skulle vide hvad årsager til anden verdenskrig var og hvad Holocaust var 
Indblik i situationen efter henholdsvis første og anden verdenskrig - mandatstyret og afkoloni-
sering 
 
I den fællesfaglige periode: 

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

‐ redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betyd-
ning i en historisk og aktuel sammenhæng 

‐ Sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur 
og tænkning 

Faglige spørgsmål: 
Kan den nuværende flygtningekrise sammenlignes med tidligere kulturmøder i Danmark og 
hvordan har man tidligere set på indvandrere/flygtninge i Danmark? 
 
Dansk nationalisme 
”danskhed” og hvordan følelsen af at være dansk opstod 
Indvandring til Danmark i løbet af 1900-tallet  
Gæste/fremmedarbejderne  
Syn på udlændinge i Danmark i perioden 1900-1990 ca. 
Huntington 
 
 
Metodisk: 

‐ Begreber til analyse af kulturmøder, fra Systime KS-bogen, Ibog 
‐ Kildebrug 
‐ Kildekritik 

  
Religion:  
 
Islam som dansk minoritetsreligion i Danmark. Islam og kønsrollemønster.   
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-
mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

Retur til forside 
 
Titel 3 
 

USA 

Indhold Historie: 
 
Bryld, Carl-Johan (2013). ”Verden efter 1914”. Systime, s. 110-114.  
 
Madsen, Maria (2015). USA: Den fælles historie. I: Kjeld Mazanti Sørensen (red.). 
”KS-bogen”. Columbus, side 228-239.  
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Sindberg, Andreas Bonne og Thor Banke Hansen (2015). ”USA - historie, samfund, 
religion”. Systime. Side 22-24; 47-48; 50-58; 61-65; 72-76.  
 
Dr.dk (9. november 2015). ”Da danskerne udvandrede”. Lokaliseret d. 6. september 
2016:   https://www.dr.dk/nyheder/webdok/udvandrerne  
 
Kilder:   
 

‐ ”Den amerikanske uafhængighedserklæring 1776”  
‐ ”Abraham Lincoln tiltrædelsestale 4. marts 1861”  
‐ South Carolina erklæring om årsager til udtræden af unionen” 
‐ ”Herbert Hoover: State of the Union 1930”  
‐ “F. D. Roosevelt: Fireside Chat nr. 6, 1934” 
‐ “Lyndon B. Johnson: State of the Union, 1965”  
‐ “Ronald Reagan: A time for Choosing, 1964”   

 
 
 
Religion (USA med perspektivering til DK):  
 
Bibelselskabet, Bibelens personer: Abraham og Isak; Moses 
http://www.bibelselskabet.dk/undervisning/ressourcer/persongalleri/abrahamogisak

http://www.bibelselskabet.dk/undervisning/ressourcer/persongalleri/moses 
 
Andreasen, Esben et al.. ”Religion og kultur – en grundbog.” Systime, 2005 s. 142-
160 
 
Grundloven paragraf 4 
GT., 1 Mosebog kap. 15,1-21; 17,1-14 
GT., 2 Mosebog kap. 20,1-21 
Kemp, Peter: ”Den barmhjertige muslim” (uddrag), Information 10.02.2010 
Krarup, Søren: ”Næstekærlighed” (uddrag), Information d.11.02.2010  
Madsen, Lene et al. ”Grundbogen til Religion C”, Systime 2013 (s. 76-79) 
NT, Luk. Kap. 10,25-37 (Lignelsen om den barmhjertige samaritaner) 
(http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline) 
NT, Matt. Kap. 5-7 (Bjergprædikenen ) 
http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline 
”5 skarpe om kristendommens danske historie” (DR) https://www.dr.dk/tv/se/5-
skarpe 
 
 
Uddrag fra præsidenttaler: ”Harry Truman, tale til Kongressen 16. april 1945; Dwight 
D. Eisenhower 2. indsættelsestale 21. januar 1957; Lyndon B. Johnsons indsættelsestale 
20. januar 1065” 
 
”USA Historie, samfund, religion”, systime, 2015; Kapitler: Religion i Amerika (intro), 
Amerikansk religionshistorie, Religion i USA i dag, Protestantisk fundamentalisme og 
den kristne højrefløj, Civilreligion i Guds eget land (intro) Civilreligion i USA, Civilreli‐
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gion og nationalidentitet 
 
Zuckerman, Phil: ”Religionens betydning i USA og Danmark” (video): 
https://www.youtube.com/watch?v=C7X355JF2PE 
 
Ekskursion til Jesu Kristi Kirke af de Sidste Dages Hellige 
 
Links: 
Forklaring af the pledge of allegiance 
https://www.youtube.com/watch?v=-XNVspz6tmU 
”Hvem er mormonerne?” 
https://www.religion.dk/nye-religi%C3%B8se-bev%C3%A6gelser/hvem-er-
mormonerne 
“I pledge allegiance to the flag” 
https://www.youtube.com/watch?v=48rgeCAf4Yo 
Mindesmærkerne i Washington DC 
https://www.youtube.com/watch?v=dyK14h_pMo8 
Obamas tiltrædelsesceremoni 
https://www.youtube.com/watch?v=S4VoolvEsyQ 
Religionsportalen: ”Memorials i Washington D.C.” (video) 
9/11 - 15 years later 
https://www.youtube.com/watch?v=T9eBroSQ6ug 
 
 
 
Samfundsfag:   (Parallelt forløb vedr. de to lande) 
USA 
 
Thor Banke Hansen & Andreas Bonne Sindberg. ”USA – Historie, samfund, religi-
on”.  Systime, 2015.   Pp 87-133. 
  
Annegrethe Rasmussen: ”USA’s ulige børn”    Information, 4. april 2015.   Om Ro-
bert Putnam 
https://www.information.dk/moti/2015/04/usas-ulige-boern 
 
Annegrethe Rasmussen: ”Den ene procent bestemmer”   Information,20/4-2011.  om 
Joseph Stiglitz. 
https://www.information.dk/udland/2011/04/ene-procent-bestemmer 
 

Johanne Hesseldahl: ”Amerikanske studerende drukner i gæld: 'Vi tør ikke få børn'”   
4. nov. 20162016                                                                                                      
http://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/amerikanske-studerende-drukner-i-gaeld-vi-toer-
ikke-faa-boern 

https://www.thebalance.com/how-outsourcing-jobs-affects-the-u-s-economy-
3306279 
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http://www.aoa.acl.gov/aging_statistics/index.aspx 

 

Video om uligheden i indkomst og rigdom i USA 

https://www.information.dk/nyhedsblog/2013/03/viral-video-viser-uligheden-usa 

 

Danmark 

Thor Banke Hansen et al.: ”Luk samfundet op”. 2. udg. Columbus, 2014.          Pp 
176-191. 

”Demokratiopfattelser”   fra 
https://www.dr.dk/skole/samfundsfag/demokratiopfattelser 

”Interesseorganisation”   
http://old.forlagetcolumbus.dk/politik/interesseorganisation/ 

”Få organisationer sidder på den politiske indflydelse”      http://www.bt.dk/politik/faa-
organisationer-sidder-paa-den-politiske-indflydelse 

”Debat: Konkurrencestaten Danmark – interview med Ove Kaj Pedersen” 
Politiken, 12/3-2011. 
 
”370.000 ufaglærte job er forsvundet på 20 år.”   (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd).             

http://politiken.dk/debat/analyse/ECE1452791/370000-ufaglaerte-job-er-forsvundet-paa-20-
aar/ 
 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: September-december 2016 

Særlige fo-
kuspunkter 

Samfundsfag:  
Samfundsfag:  Øk. ulighedUlighed/gini-koefficient – globalisering – outsourcing – 
konkurrencestaten - demokratiopfattelser – velfærdsmodeller – BNP og andre natio-
naløk. begreber -  
 
 
 
Historie: 
Det overordnede spørgsmål i historiedelen har kredset om følgende: Hvilke årsager og 
begivenheder i historien har været med til at skabe den amerikanske identitet og selvfor-
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ståelse. Følgende temaer har været behandlet:  
 

‐ Fra koloni til selvstændig nation  
‐ Ekspansion mod Vest og skabelsen af den amerikanske identiet  
‐ Den amerikanske borgerkrig 
‐ Emigration til Amerika  
‐ Børskrakket 1929 og dets eftervirkninger  
‐ ”The Great Society” - fokus på velfærdsstatens udvikling efter 2. verdenskrig 

herunder politiske grundholdninger og ideologier   
‐ USA i verden - fra passiv nation til supermagt. Herunder Den Kolde Krig.       

 
Herunder arbejdet med den historiske metode og historiebrug.  

 
 
Religion:  
Vi har arbejdet med civilreligionsbegrebet og dets fællesskabsskabende karakter, intro-
duceret civilreligiøse højtider og præsidenternes overgangsritual ved indtrædelsen til 
præsidentposten. Vi har særligt arbejdet med amerikansk selvforståelse og inspirationen 
fra GT (”exodus”, ”city upon a hill”, ”exodus”, ”det forjættede land”, ”pagten” og ”ud-
valgt folk”). Ud fra Ninians Smarts model med religionens syv dimensioner har vi set på 
amerikansk civilreligion. Derudover har vi arbejdet med protestantisk fundamentalisme i 
USA og brugt Jan Hjärpes model. 
Vi har perspektiveret til Danmark, kristendommens danske historie og sammenlignet 
sekulariseringen og kirkeners roller i begge lande. Herunder har vi set på Folkekirkens 
plads i samfundet efter 1949 og analyseret vha. Jan Hjärpes model de tilbøjeligheder der 
er i landendes religiøse engagement, fortolkning af hellige tekster og kursisterne er me-
get kort blevet introduceret til situationsetik og biblicistisk etik (bogstavelig etik) 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-
grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde. 
 
 
Som afslutning på forløbet har kursisterne udarbejdet en synopsis.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titel 4 Tyrkiet
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Indhold Historie: 

 
Benli, Serdal og Deniz B. Serinci (2014). ”Tyrkiet 1923-2013 - fra Atatürk til 
Erdogan”. Forlag Frydenlund, side 14-22; 27-30; 67-71; 76-83; 84-91.   
 
Kitir, Deniz m.fl. (2014). ”Tyrkiet - historie, samfund, religion”. Forlag Systime, 
side 53-64; 76-83; 170-171; 173-174.  
 
Folkedrab.dk  

‐ ”Ungtyrkerne - fra reformer til racisme”  
‐ ”Ideer der dræber - ideologien bag det armenske folkedrab” 
‐ ”Hvordan opstår folkedrab? - tre teoretiske bud”  

 
Dokumentar:  
 

‐ Erdogan - Tyrkiets magtfulde mand”, 6. december 2016, dr.dk 
‐ ”Langt fra Bruxelles”, part 5, dr.dk.        

 
Kilder:  
 

‐ ”Atatürks to tale i byen Kastamonu” 
‐ Dagbogsmateriale om det armenske folkemord fra Folkedrab.dk   

 
Religion:  
Kitir, Deniz et al. ”Tyrkiet – historie, samfundet, religion”; kapitlet: Islams rolle i 
Tyrkiet, Sufismen i teori og praksis, Sufismen i Tyrkiet, Fra kalifat til nationalstat 
s. (145-153) og Fethullah Gülen - en tyrkisk reformator. 
 
Madonna, ”Bittersweet” sangtekst og musikvideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=EPzryPkHSZQ&feature=related 
 
Rumi, Jalal ad-din ”Historien om vandfaldet og den tørstige mand” 
 
Serinci, Deniz B. og Serdal Benli ”Tyrkiet 1923-2013 - fra Atatürk til Erdogan”; 
s. 53-58. 
 
”5 skarpe om islam” (DR) https://www.dr.dk/tv/se/5-skarpe/5-skarpe-om-islam 
Religion. Dk: rumi 
 
Links om Dhikr/Zikir 
https://www.youtube.com/watch?v=ffHr6nI1wio 
https://www.youtube.com/watch?v=iSTh0ybvSLk 
https://www.youtube.com/watch?v=fHjFgOfoZ7M 
https://www.youtube.com/watch?v=uiNlZ02fC3U 
 
Om Rumi 
https://www.religion.dk/viden/hvem-var-rumi 
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Powerpoint om Tyrkiet, hvori klip af ”Magnificient Century” indgår 
 
 
 
 
Samfundsfag: 

Thor Banke Hansen et al.: ”Luk samfundet op”. 2. udg. Columbus, 2014. Pp 105-
115.            Om politiske idiologierideologierideologier. 

”Ledende artikel: Frihed kræver lighed”   fra  Politiken, 22/9-2005. 
 
Deniz Kitir et al.: ”Tyrkiet – Historie – Samfund – Religion” 3. udgave,  
Systime, 2014.  pp. 69-94, 121-143 & 189-192. 

”Tyrkiets regering: Erdogan skal have mere magt”     
http://www.dr.dk/nyheder/udland/tyrkiets-regering-erdogan-skal-have-mere-magt 

”Tyrkiets Erdogan: Mænd og kvinder er ikke lige.”  
https://www.dr.dk/nyheder/udland/tyrkiets-erdogan-maend-og-kvinder-er-ikke-
lige 
 

”Mange tyrkiske kvinder er enige i Erdogans kvindesyn”.      
http://www.b.dk/globalt/mange-tyrkiske-kvinder-er-enige-i-erdogans-
kvindesynhttp://www.b.dk/globalt/mange-tyrkiske-kvinder-er-enige-i-erdogans-
kvindesyn 
 
”Menneskerettigheder”          fra:https://faktalink.dk/titelliste/mere 
 
Shashi Tharoor Vicegeneralsekretær For FN :(FN´s vicegen.sekr.) ” Er menne-
skerettigheder universelle?”    
http://www.information.dk/69880         Information, 14/6-2002.                               
 
”Tyrkiet: Kurdisk opposition boykotter parlamentet”               8/11-2016 
https://amnesty.dk/nyhedsliste/2016/tyrkiet-kurdisk-opposition-boykotter-
parlamentet 
 
”Forstå konflikten mellem den tyrkiske stat og kurderne.”          2/11-2015. 
https://www.dr.dk/ligetil/udland/forstaa-konflikten-mellem-den-tyrkiske-stat-og-
kurderne 

”Puk Damsgård: Tyrkiet går ind i Syrien for både at ramme IS og kurderne.”         
https://www.dr.dk/nyheder/udland/puk-damsgaard-tyrkiet-gaar-ind-i-syrien-
baade-ramme-og-kurderne                                                 24/8-2016. 

”Behlül Özkan: Kurderne kan blive et lyspunkt i Mellemøsten.”                       
Kristeligt Dagblad, 24/3-2015.                                                                            
http://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/kurderne-kan-blive-et-lyspunkt-i-mellemoesten  
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Robert Ellis: ”Derfor er EU og Erdogan nået til vejs ende”    22/11-2016   

 
 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: januar-marts 2017. 

Særlige fokus-
punkter 

Samfundsfag:  
 
Demografi, - øk. vækst, – ulighed, - pol. system, - ideologi – kvindens stilling -––
--  menneskerettigheder – paragraf 266 B – blasfemiparagraffen – rettighedernes 
uforenelighed – kurdernes stilling – PKK - – forholdet til EU – Gülen-bevægelsen 
 
 
 
Historie: 
 
Omdrejningspunktet i dette forløb har været følgende:  
 

1. Overgangen fra Osmannerriget til republikken Tyrkiet.   
2. Armenske folkedrab  
3. Tyrkiet - en del af Europa/EU?  
4. Etniske minoriteter i Osmannerriget (fokus på jøder og kristne) og republik-

ken Tyrkiet (fokus på kurdere). 
5. Militærets rolle i tyrkisk politik         

 
Ad pkt. 1: Hvorfor brød Osmannerriget sammen? Hvilke værdier var man inspireret 
af ift. grundlæggelsen af republikken Tyrkiet i 1923?  
 
Ad pkt. 2: Hvorfor opstod det armenske folkemord/Hvad ligger til grund for folke-
mordet? Og hvilken betydning spiller folkemordet i nutidens Tyrkiet?  
 
Ad pkt. 3: Hvorvidt er Tyrkiet en del af Europa? Kan Tyrkiet blive medlem af EU? 
Hvilke kriterier skal gøre sig gældende hvis Tyrkiet skal være en del af EU? Tyrkiets 
forhandlinger set i et historisk perspektiv.  
 
Ad pkt. 4: Osmannerriget bestod af flere etniske grupper? Hvorfor var det muligt at 
opretholde et rige i flere århundrede, som var sammensat af mange etniske grupper. 
Fokus på ”Millet-system” i Osmannerriget.  
 
Kurderne efter republikken Tyrkiets stiftelse i 1923. Hvorfor var/er kurderne et 
problem for den tyrkiske republik?       
 
Ad pkt. 5: Hvilken historisk rolle har militæret spillet i Tyrkiet? Og hvilken rolle spil-
ler militæret i dag?         
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Religion: En kort opsamling af klassisk islam, hvorefter vi har arbejdet med religi‐
onens skiftende rolle og betydning i Osmannerriget og Tyrkiet. Derudover har vi 
arbejdet med sufisme, hvor vi har arbejdet med Jalal ad‐din Rumi og har set lidt 
på Fethullah Gülen. 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/foredrag 
 
 
Som afslutning på forløbet har kursisterne udarbejdet en synopsis.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 


