
 

Side 1 af 15 

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) Navne: Jørn Wenzelsen (samfundsfag), Christine Schmidt (religion 2015/16), 
Colm Urth (religion 2016/17) og Maja Christensen (historie) 

Hold 15Y 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund  

Titel 2 Kulturmøde i Danmark  

Titel 3 USA 

Titel 4 Velfærdsstaten 

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

 
Titel 1 
 

Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund  

Indhold Historie: 
Litteratur: 
Frederiksen, Peter (2012). Grundbog til Danmarkshistorien. 2. udgave. s. 27-37, 51-63, 
73-86, 97-108, 123-129.  
Fra samme bog: 
Kilde 4: En arabisk købmand i Hedeby 
Kilde 21: Frederik IIIs Håndfæstning, 1648 
Kilde 23: Kongeloven, 1665 
 
Grubb, Ulrik m.fl. Overblik - Verdenshistorien i korte træk. 1. udgave, Gyldendal. s. 113-
122 
 
Jakobsen, Anette Faye og Anne Løkke (1988) Familieliv i Danmark. 2. udgave. Sy-
stime, s. 12-33 
 
Bryld, Carl Johan (1997), Danmark fra Oldtid til Nutid., Munksgaard, s. 159-165 (det 
moderne samfund på vej) 
 
Madsen, Maria m.fl.(2015) KS-bogen. Columbus. s. 8-33, 41-45 og 50-52 
 
 
Kilder og tekster fra www.danmarkshistorien.dk 

- Kilde: Forordning om troldfolk og deres medvidere 12. oktober 1617 
- Kilde: Børnene på fabrikken 
- Tekst: Andelsmejerier 

 
Film:  
Arcel, Nikolaj: En Kongelig Affære (2012) 
 
 
Samfundsfag:  
 
Litteratur: 
  
Frejbæk, Anna Amby. (2015). ”Senmodernitet identitet”, s. 30-32; 37-42 i Kjeld 
Mazanti Sørensen (red): KS-bogen. Columbus.  
 
Jacobsen, Michael Hviid & Søren Kristiansen (2015).”Sociologien i det senmoderne 
samfund, s. 25-26; 28-29 i Rasmus Antoft m.fl. (red.): SociologiNU. Systime.  
 
Pedersen, Hanne Munk, ”Et godt voksenliv begynder på gul stue”, Jyllands-Posten, 
02.10.2014.   
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Religion:  
Kultur og samfund – en grundbog til kultur- og samfundsgruppen på HF Systime 2009. 
Side 37-39 
 
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 
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 8 uger)  
 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Historie: 

- Introduktion til historiefagets metoder 
- Få kursisterne til at reflektere over mennesket som historieskabt og historie-

skabende 
- Sætte kursisterne i stand til at anvende forskellige materialetyper som kilde-

materiale til belysning af faglige problemstillinger. 
- Identitetsdannelse: fokus på forskellige livsanskuelser og deres betydning i 

historisk og aktuel sammenhæng. 
- Vikingetid, middelalderen, reformation og renæssance, enevælde, Bonde, 

borger og adlen i det traditionelle samfund, det feudale samfund, oplysnings-
tiden, industrialisering, senmoderne samfund. 

 
 
Samfundsfag:  

 Identitetsdannelse i det senmoderne samfund  
 Socialisation – herunder primær, sekundær og dobbeltsocialisation  
 Normer  
 Anthony Giddens: Udlejring af sociale relationer, individualisering, aftraditi-

onalisering, Det rene forhold.  
 Zygmunt Bauman: negative aspekter af det senmoderne samfund  
 Thomas Ziehe: Frisættelse, Formbarhed, Subjektivisering, Ontologisering og 

Potensering  
 Træning i den samfundsfaglige metode: statistik, begrebsanvendelse, kvalita-

tiv undersøgelse i forbindelse med feltarbejde.  
 
Religion:      

 Arbejdet med begrebstilegnelse af religionsvidenskabelige fagbegreber. Fx 
Fortryllet, affortryllet, genfortryllet, sekularisering, monoteisme, ritualer (då-
ben), myter (Syndefaldet), osv.  

 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-
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dervisning, kursistoplæg, klassediskussion, internetsøgning, individuelt arbejde 
 
Fællesfaglig feltarbejde med fremlæggelse  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Kulturmøder i Danmark  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
Historie: 

1. Optakt til projektperioden (uge 49- uge 4)  
2. projektperioden (uge 5 - uge 14) 
3. kildekritik og metode + historieopgave (uge 15 - uge 19) 

 
Adriansen, Inge. Fra Oplysningstid til imperialisme. Afsnittet ”Nationale Identiteter”, s 
88-92 
 
Bryld, Carl-Johan m.fl.. Den nye verden - 1945-2000. Systime, Århus, 1995-2000. s. 
161-167 
 
Gade, Hans-Kurt m.fl. Europas vej - en grundbog til historieundervisningen. Munksgaard, 
København, 1997. s. 162-168, 182-188 
 
Grubb, Ulrik m.fl. Overblik - Verdenshistorien i korte træk. 1. udgave, Gyldendal. kap. 1 
s. 9-20, 52-54 
 
Madsen, Maria m.fl. KS-bogen. Columbus, København, 2015, s. 65-79. 
 
Reimick, Sofie m.fl. Kultur og samfund - En grundbog til kultur- og samfundsfaggruppen på 
HF. Systime, Århus, 2009. s. 77-78, 158-160 
 
Reimick, Sofie m.fl. Kultur og samfund - En materialesamling til kultur- og samfundsfaggrup-
pen på HF. Systime, Århus, 2011. s. 149-152, 161-164, 165 
 
Supplerende materiale og kilder: 
Grundlovens §44 
Statsborgertesten 2015 
DR Indvandringens historie i Danmark. Afsnit 2, 3 og 4 
 
Khader, Naser. Et dansk statsborgerskab er noget man skal gøre sig fortjent til. 
http://nyheder.tv2.dk/2015-10-27-khader-et-dansk-statsborgerskab-er-noget-man-
skal-goere-sig-fortjent-til 
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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. desu-
den set dokumentar ”Oprør fra ghetto”, part 3. Forefindes ligeledes på mitcfu.dk      
 
Religion:  
Litteratur:  
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 ?  
 
Formative tekster:  
Koranen Sura 2, 30-37 (Om Adam) 
Koranen Sura 4, 168-172 (Om Jesus) 
Hadith: Shahih Al-bukhari (Om billedforbud) 
 
Video: 
”World’s Largest Pilgrimage – Hajj Documentary  
https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI&list=PLj5‐
dZ_IAiXo0W73qC9QHM7Jg2VCTMRl1&index=4  

 
Omfang Anvendt uddannelsestid: Januar- marts 2016
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Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Historie: 
 

 forholdet mellem den vestlige kulturkreds og den øvrige verden 
 diskuteret egne og andres kulturelle værdier - både nutidige og fortidige 

værdier 
 korstog (før og nu), opdagelsesrejser, kolonisering, imperialisme, globalise-

ringsbølger, industrialisering, amerikanisering efter 2. verdenskrig. 
 Kildekritik og metode 
 Indsamling af empiri 
 historieopgaven 

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

 Hvorfor er vi vidner til flygtningekrise i Europa? Hvilken betydning har 
flygtningekrisen i forhold til det europæiske samarbejde? Hvilke udfordrin-
ger er der forbundet integration i dag?  

 
Været omkring følgende begreber:  

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

 Kulturmøde (kulturel kode, socialisering, normer)  
 Integrationsmodeller (assimilation, pluralistisk integration, segregation)  
 Værdipolitik og de politiske partier.     

 
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 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/individuel- og gruppear-
bejde/internetsøgning 
 
Synopsis-udarbejdelse med efterfølgende fremlæggelse.  
 
 
 
 
 

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

USA 

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

 Kapitel 1 (USAs historie) 
 Kapitel 4 (Afroamerikanere: Fra slaveri til en plads på samfundets bund. 

 
Thiedecke. Slaveri fra oldtid til nutid. Pantheon, 2012 s. 86-88, 106-108: 

 Tekst 58, 59, 60 og 66 
 
Samfundsfag:  
Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen (2014). Luk samfundet op!  Forlag Columbus.  

 Side 106-113; 181-184.  
 
Hansen, Thor Banke m.fl. 2015. USA: Historie, samfund, religion. Aarhus: Systime (i-
bog): 

 Kapitel 2.4 (Amerikansk politik)  
 Afsnittet om ”Social mobilitet i USA og Danmark”   

 
 
Madsen, Maria m.fl. 2015, KS-bogen, Columbus: 250-253 (Afsnittet ”Velfærd i USA 
og Danmark ”).  
 
Hustad, Katinka. ”Er børnene i Gellerup jeres børn, eller er de nogle andres?”. I 
Information 20. december 2014.  
 
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: 
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 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. 
 
”USA’s fremtid - religion og tro”. BBC, 2008.     
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: August-november 2016.  

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Historie: 

 Den nye verden og kolonisering, uafhængighedserklæringen, manifest desti-
ny, slaveri og borgerkrig, immigration, isolationisme vs. Aktivisme, ideologi-
er i USA og Europa i mellemkrigstiden, krakket på Wall Street og New Deal, 
borgerrettighedskampen, Martin Luther King, 11. september, Det amerikan-
ske præsidentvalg. 
 

 
Samfundsfag:  
I dette forløb har følgende emner blevet behandlet:  
Ideologier, velfærdsmodeller, gini-koefficient, social mobilitet, ”Trumps Amerika”, 
Det politiske system, Demokraterne og republikanerne.  
 
       
Religion: 
 
Religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid. 
Religiøse 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.  
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/individuel- og gruppearbej-
de/internetsøgning 
 
Synopsis-udarbejdelse med efterfølgende fremlæggelse.  
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Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 4 
 

Velfærdsstaten 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
Historie: 
Andersen, Lars m.fl. Fokus 3 - Fra verdenskrig til Velfærd, 2007.  

 Fra fattighjælp til velværdsstat.  s. 48-62. 
 
Bryld, Carl-Johan. Danmark fra oldtid til nutid. 2. udgave. Gyldendal (1997)/2002. 

 Kap. 9 - s. 142-144 + 153-158 
 Kap. 10 - s. 159-184 
 Kap. 11 - s. 198-211 
 Kap. 13 - s. 232 - 242 + 247-255 

 
DR Historiequizzen: Svendborg Fattiggård 
 
Kilder: 

 Reglement for Svendborg fattiggård 
 Leveforhold omkring 1880 (fra ”Danmarkshistorie 1880-1960 s. 17-19) 
 ”Augusta Erichsens beretning om Kanslergadeforliget” fra 

www.danmarkshistorien.dk 
 Det socialdemokratiske arbejderpartis 1888-program (uddrag) -fra 

www.danmarkshistorien.dk 
  

 
Samfundsfag:  
Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen (2014). ”Luk samfundet op!”. Forlag Co-
lumbus.  

 Side 105-113; 166-172; 181-184; 192-196.  
 
Skov, Oliver Boserup m.fl. (2016). ”Samf på B”. Forlag Columbus.  

 Side 159; 229-230.  
 
Nielsen, Bo. ”Økonomer til regeringen: Ingen grund til skattelettelser de kommende 
år”. I Jyllands-Posten 29. november 2016.  
 
Nielsen, Bo. ”Er danskerne vaccineret mod Trump og brexit af 1000 års jagt på den 
gode handel?”. I Jyllands-Posten 18. november 2016.  
 
      
 
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”).  
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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).  
  
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: November 2016-januar 2017 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Historie: 
Det gode samfund, styreformer, ideologier i det 20. århundrede, samfundsopfattel-
ser, urbanisering, industrialisering, arbejderbevægelsen, socialdemokratiet, kvinder 
og børns vilkår, fattighjælp 
Børskrakket på Wall Street (kort) 
Krisen i 1930erne (med udblik til Europa - nazisme, facisme), Stauning, Kanslerga-
deforliget, K.K Steinckes socialreform, fra skønsprincip til retskrav, velfærdsstaten i 
1950erne og 60erne. 
 
Samfundsfag:  
Arbejdet med følgende emner: Det økonomiske kredsløb, finanspolitik, ideologier, 
velfærdsmodeller, globalisering, flexicurity-modellen, konkurrencestaten, velfærds-
statens interne og eksterne udfordringer.  
 
Tillige med samfundsfaglige problemstillinger.   
    
Religion: 
Kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelsesfor-
mer. I arbejdet indgår såvel nutidige som bibelske tekster. Religiøse etiske eller filo-
sofiske problemstillinger. Religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle be-
tydning i fortid og nutid. Særlige fokus på pligt-, nytte- og situationsetik 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/individuel- og gruppearbej-
de/internetsøgning 
 
Synopsis-udarbejdelse med efterfølgende fremlæggelse.  
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Retur til forside 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 5 
 

Tyrkiet 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
Historie: 
 
Kitir, Deniz m.fl. 2015. Tyrkiet: Historie, samfund, religion. Aarhus: Systime (i-bog): 
Afsnittene:  

 Det Osmanniske rige 
 Kemal Atatürk og Tyrkiet 
 Tyrkiet efter Atatürk 

 
 
Samfundsfag:  
Kitir, Deniz m.fl. 2015. Tyrkiet: Historie, samfund, religion. Aarhus: Systime (i-bog): 
Afsnittene:  

 Samfundsfag (ekskl. hovedafsnittet ”Kvindernes stilling i Tyrkiet”.  
 Afsnittet ”Tyrkiet og EU”  

 
Banke, Cecilie Stokholm. ”Tyrkiet har stadig brug for EU”. I Jyllands-Posten 2. 
marts 2017.  
 
Jerichow, Anders. ”Erdogan på vej med sin version af Tyrkiet”. I Politiken 24. juli 
2016.  
 
Mikkelsen, Jørn. ”Han kan få mere magt end Trump”. I Jyllands-Posten 22. marts 
2017.  
 
Plougsgaard, Heidi og Gunnar Willum. “Det gælder om at finde en grimasse, der 
kan passe”. I Jyllands-Posten 5. november 2017.   
 
     
 
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”). 
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 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 
 

Anvendt uddannelsestid: Januar - april 2017. 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Historie: 

 Osmannerriget, storrige, ungtyrkerne, Atatürk, ideologier, kemalisme, nati-
onalisme, demokrati, diktatur.  
 

Samfundsfag:  
I forhold til samfundsfag har dette forløb kredset om følgende hovedpunkter:  

 Tyrkiets økonomiske udvikling i det 21. årh.  
 Tyrkiet og EU (EU-udvidelse, Københavnerkriterier herunder demokrati, 

Flygtningeaftalen, indre marked)    
 Det politiske system og demokrati (med fokus på forfatningsændringer, 

magtens tredeling, præsidentialisme, parlamentarisme, partier)     
 Tyrkiet interne udfordringer (PKK, etniske minoriteter)  
 Efter folkeafstemning   

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 
forhold til Tyrkisk islam. Udover dette religions rolle i det Osmanniske Rige og i 
Tyrkiet i dag. Gülen-bevægelsen.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/individuel- og gruppear-
bejde/internetsøgning

Retur til forside 
 


