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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

August/juni 2018- 2019 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF e 

Fag og niveau Historie B 

Lærer(e) Viggo Holmgaard Hansen 

Hold 18hib 02 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1  Langelinjer. 

Titel 2 Renæssancen og reformationen 

Titel 3  Enevælde og oplysningstid 

Titel 4 Styreformer m. fokus på demokrati og demokratiseringsprocesser. 

Titel 5 Ideologiernes kamp 

Titel 6 Globalisering herunder nationale og internationale konflikter samt samarbejdsrela-

tioner, i relation til Tyrkiet og herunder ønsket om optagelse i EU. 

Titel 7 Indvandring og integration i Danmark. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Side 2 af 11 

 

 

Titel 1 

 

 Langelinjer med fokus på styreformer 

Indhold Antikken 

 

Antikke Grækenland, demokrati, de persiske krige, den peloponnesiske krig, Aleksander den store. 

 

Litteratur : Verden før 1914 Carl- Johan Bryld Systime 2008- 2015. 

Verden før 1914, Antikken s. 9- 35 

3 lektioner samt video 

Kilder. 

Perikles gravtale 

Den gamle oligark 

 

Samt afsnit om kildeanalyse. 

 

Supplerende Materiale. 

Samt Johnny Thiedecke Ansigt til ansigt med grækerne 20-29 

Stat, samfund og Politk, samt kilder 

 

videnskab. dk . 5 argumenter mod direkte demokrati 

 

Film De 300. 

 
Høj og senmiddelalder Middelalder 

Udviklingen i Europa efter Romerrigets fald op til 1453, det feudale system, kampen mellem 
kirken og kongen, kirkens og religions betydning i middelalderen  

Udflugt til Moesgaard fokus på middelalderudstilling m. guide. 

Emne Pave og kejeren i senmiddelalderen 

Litteratur. 

 

Europæisk middelalder fokus 1 , Fra antikken til reformationen s. 95-112 

Fra antikken til reformationen. Europæisk middelalder s. 95- 122 

Kilde 11: Jyske lov 1241 

 

Kilde Franker kongens befaling 847 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p232 

 

Kirkemødet 1215 om kætteri. 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p213 

 

Overblik. Europæisk middelalder s. 56-66 

Overblik. Europæisk middelalder s. 56-66 

 

 Wolter Jonas, Danmarks historiske grundbog, Kap. 2 s. 33-39 

Jonas Wolter  middelalder i Danmark kap 2 s. 33-39 

 

12. Bonifacius d. 8. (1294-1303): Unam Sanctam, 1302 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p209 

13. Kejser Ludvig af Bayerns erklæring på rigsdagen i Frankfurt 1338 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p706 

 

Oplæg middelalderen. 

Middelalder oplæg m. link. fra gruppernes oplæg 

 

Film. Sen middelalder i Danmark.  

Dr. 1 afsnit 5 2017 

 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=297&L=0
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/ESHrLmb9bkdOvvJX0R9aAXYBd5PFZ-tTDQ6ywERhXwZw9Q?e=EPvxk4
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EZKm2V17PHZDiqg5MK8TEuMBCnKBOTa95URrdwzHe2jdvw?e=KTUdcw
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EUgnHo8VaE1PhjD-QeFK3dsBJaJ2pbCP3HEF7okD5wUbgQ?e=9jVqZ1
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-har-vi-ikke-direkte-demokrati-som-i-oldtidens-athen
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EchHeylslmJOoMF3MREU9XcBPAMYjJ8LLxL2YIn7gWJX7Q?e=4NW336
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EUHlvF1PED9HmWkk2RFFX7sBrjAuJ66ql2n-VHBHLhZcQg?e=JqHOhz
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p232
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p213
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/ES2gJ9lHZXJBtjoqGIBzx2oBrR7gvYh2buXXbfQxoYew9w?e=uNgfb0
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EQ8RudBYAH9Bq4GyBFT_PmYBMm5hRKcMWkQWKMGrxr7Nvw?e=jmbuPk
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p209
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p706
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/ETbUm-9xZgFFk6WJbvM3kwcBC_rj2JAKbN6xUWeaeP8LNw?e=OHITAb
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Omfang 

 

42 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

 
Hovedlinjer fra antikken til renæssancen med fokus på styreformer. 

 Centrale kulturmøder i et europæisk perspektiv 

 Fokus på antikken og direkte demokrati. 

 Fokus på problemstillinger ved demokratidannelse.  

 Danmark og Europa i middelalderen med de udfordringer både teknologisk, 
politisk og demokratisk som var fremherskende i perioden. 

 Problemstillingen omkring magtforholde i det feudale samfund, med fokus på 
kirke versa konge forholdet. 

Få eleverne til at forstå kronologien, de centrale udviklingslinjer, den historiske udvik-
ling i både Europas og Danmark.  

 

At få kursisterne til at fordybe sig i et emne, så det centrale i teksterne står tilbage, og 

de får en dybere indsigt i de problemstillinger som er fremherskende i de enkelte peri-

oder. Hvorefter de formår at formidle de væsentligste og mest centrale begivenheder i 

en synopsis. 

 

At kunne arbejde med faget metoder, herunder kildekritik samt levn og beretning. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Lærerstyret undervisning, Informationssøgning, gruppearbejde, film, diskussioner, arbejdsspørgs-

mål, kildekritik 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Renæssance og reformation  

Indhold  
Renæssancen, Italien i 1400 tallet, Den naturvidenskabelige revolution, Pavekirkens svækkelse, 

Luther spalter kirken, Den evangelisk-lutherske kirke,  

Bryld, Johan Carl . Verden før 1914- i dansk perspektiv.  2008 s. 123-140 

 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=159&L=0 

 

Kilde 9 Julius Beloch om det gamle grækenland 1893. kun brugt uddraget fra bogen. 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=c780 

 

Kilde 1Gionanni Pico della Mirandola 1493- 94 I en tale 1488 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p178&L=0 kun brugt uddraget i bogen 

 

Kilde 4- Tycho Brahe . I De sSella Nova, om den nye stjerne 1573 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=382&L=0#c875 

 

Kilde 5 Galilei i et brev til Kepler , 19 august 1610. 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p170&L=0 

Kilde 7: Luther, af de 95 teser, uddraget fra bogen anvendt.  

 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p167&L=0 

 

Film CFU regi, På sporet af reformationen. 

 

Google dokument- 

Udarbejde problem formulering og problemstillings spørgsmål-.  

 

Omfang 

 

18 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 
Reformation og Renæssance ca. 1400-1648 

 Ideerne bag Luthers reformation 

 Renæssancen og det naturvidenskabelige gennembrud 

 Kirkens reaktions på den videnskabelige og humanistiske revolution 

 Kursisterne skal se sammenhængen og problemstillingerne i den historiske 
kontekst, se sammenhængen i den tid hvor fokus bl.a. var på humanisen og 
det naturvidenskabelige. Hvilket var med til at udfordre enhedskirken i Eu-
ropa. 

 At kunne skelne mellem forskellige samfunds forandringer. 
Kunne formidle og formulere både skriftligt og mundligt historie faglige problem-
stillinger. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udarbejde problemstillinger både skriftlig og mundlig formidling, finde centrale 

problemstillinger, arbejde med fagets metoder. Tavle undervisning, litteratur søg-

ning, google dokumenter, og par og gruppe arbejde. Afslutte forløb med eksamens 

case og kahoot. 

 

Retur til forside 

 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=159&L=0
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=c780
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p178&L=0
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=382&L=0#c875
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p170&L=0
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p167&L=0
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 

 

Enevælde og oplysningstid 

Indhold Enevælde og oplysningstid 

Bryld, Carl Johan. 2008. Verden før 1914 – i dansk perspektiv. Århus: 

Systime s.181-203. Afsnit. Oplysningsideerne, fornuft og frihed, oplys-

ningsideerne, de tre store, den oplyste enevælde, Danmark, Struense og 

Frederik d. 6. 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=112&L=0 

kilde 7. Charles de Secondat, baron de Montesquieu: Om lovens ånd, 

1748. 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=114 

 

Materiale: fokus 2 Fra oplysning til Imperialisme, kap. 2 Oplysningsti-

den. s. 35-39. 

Oplysningstiden kap .2 Fra Oplysning til imperialisme s. 33- 39 plus kil-

der  

Kilde 1:  Francois Voltaire 1694- 1778.  Tolerance s. 48 

Kilde 2. Jacques –Benigne Boussuet, Om det guddommelige monarki 

Kilde 3: Denis Diderot, Et brev om kritik af religion 1771. 

Kilde 4; Jean – Jacques Rousseau, Samfundspagten 1762 

 

Omfang 

 

18 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Oparbejde elevernes evne til opnå indsigt i samtidige problemstillinger, kunne skel-

ne mellem forskellige typer af samfundsmæssige forandringer., både i fortid nutid 

og fremtid. 

Fokus på Enevæden og dets styreform og de samtidige udfordringer i både Dan-

mark og Europa.  

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=112&L=0
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=114
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/ETQsOjcmbsFErfengX4xi3sBmhw972NgI6lwBMC4i0nmhA?e=UePeQJ
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/ETQsOjcmbsFErfengX4xi3sBmhw972NgI6lwBMC4i0nmhA?e=UePeQJ
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Oplysningstiden med fokus på samspillet og den historiske udvikling i både fortid, 

nutid og fremtid, herunder hvilken indflydelse oplysningstiden har i Danmarks, Eu-

ropas og verdens historien. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 
 Udarbejde problemstillinger både skriftlig og mundlig formidling, finde centrale 

problemstillinger, arbejde med fagets metoder. Tavle undervisning, litteratur søg-

ning, google dokumenter, og par og gruppe arbejde. Afslutte forløb med eksamens 

case og kahoot. 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4 

 
Styreformer m. fokus på demokrati og demokratiseringsprocesser. 

Indhold  
Borgerlige revolutioner, historisk kontekst i tiden op til indførelsen af demokrati i Danmark 

–  

 

Litteratur. Grundbog til Danmarkshistorien systime 2006-2014. Peter Frederiksen, m.fl.  

Afsnit: Den florissante Handelsperiode 1775. 1800 s. 129- 131 i bogen.  

Afsnit. Krig og krise. 1801- s. 131-133 

Afsnit. Enevælden i modvind 133-135. 

Afsnit. Krig om Slesvig og demokratisk grundlov. S. 135- 137. 

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=142&L=0 

Kilde. Orla Lehmans tale på Falster 1841 måske 

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=154&L=0#c645 

Materiale til det danske demokrati kap.5 fokus 1. 

Andersen, Inge et al. 2008. Fra oplysningstiden til imperialisme. København: Gyldendal 

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=142&L=0
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=154&L=0#c645
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s.114-121. 

fokus 2 . kap. 5 Det danske demokrati. 

Orla Lehman Bonde møde på Falser 1841 

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=154 

 

Film. 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundloven-vedtagelsen-

af-danmarks-foerste-grundlov-i-1849/ 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-

demokrati-og-
demokratisering/?no_cache=1&cHash=66e2a565743b7ba099ee42c4a3dab04c 

 

Omfang 

 

21 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Fokus på perioden op til demokrati dannelse, i Europa og Danmark. 

Fokus på de problemstillinger Danmark stod overfor i en nationalistisk periode fra, 

herunder helstats problematikken 

Fokus på den Slesvigske og Holstenske konflikt og indførelsen af det Danske demo-

krati. 

Demokrati udviklingen i Danmark fra 1848 til 1915. 

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udarbejde problemstillinger både skriftlig og mundlig formidling, finde centrale pro-

blemstillinger, arbejde med fagets metoder. Tavle undervisning, litteratur søgning, 

google dokumenter, og par og gruppe arbejde. Afslutte forløb med eksamens case og 

kahoot. 

Retur til forside 

 

 

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

Titel 5 

 

Ideologiernes kamp 

Indhold Lars Andersen m. fl.  Fra Verdenskrig til velfærd, kap. 1 Ideologiernes 

kamp. Fokus 3 s. 7-46., 151-157.  Gyldendal 2009 

Fra verdenskrig til velfærd , kap .1 Ideologiernes kamp 7- 46 

Danske udenrigsministre , Nato 

 

Bryld Carl- Johan, Verden før 1914- i dansk perspektiv. Systime 2008. 

Verden før 1914 leksikon styreformer og ideologier 

politiske ideologier og styreformer. 

 

Bryld Carl – Johan Verden efter 1914 – i dansk perspektiv , systime 2008  

Kap. 6 Den kolde krig , Afsnit Hvem havde ansvaret s. 171-174  

Hvem havde ansvaret ? Verden efter 1914 kap. 6 

https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EZWF23JnQFxMugmWdxgu4YoBS1MKxnBkUTZe4_l8hqEg5w?e=DEEaOt
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=154
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundloven-vedtagelsen-af-danmarks-foerste-grundlov-i-1849/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundloven-vedtagelsen-af-danmarks-foerste-grundlov-i-1849/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-demokrati-og-demokratisering/?no_cache=1&cHash=66e2a565743b7ba099ee42c4a3dab04c
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-demokrati-og-demokratisering/?no_cache=1&cHash=66e2a565743b7ba099ee42c4a3dab04c
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-demokrati-og-demokratisering/?no_cache=1&cHash=66e2a565743b7ba099ee42c4a3dab04c
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EU129V33wrtIubs9gJhLAi4BfiDjpAss4Egy7qdEy2sbEw?e=uWmMkl
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EeAuuJTCD29Oky_Vh9aYmwcBIXsmyEq9op8wlw8gse6wyQ?e=YmeKYK
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=708
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EU129V33wrtIubs9gJhLAi4BfiDjpAss4Egy7qdEy2sbEw?e=L27dUQ
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=638
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Bryld Carl- Johan, Verden efter 1914- i dansk perspektiv. Kap. 2, s. 31- 57 Sy-

stime 2006.. 

kap.2 Første verdenskrig s. 31- 57 

Verden efter 1914 kap. 4 Mellemkrigstiden. 
kap. 4 krisen i trediverne s. 81-85 

1 v.kr m. oplæg powerp. 

Film Thirteen days 

Kildearbejde: film som historisk kilde. 

Fiktion som historie formidling, thirteen days 

Prøvesæt ideologi kamp 

Ideologiernes kamp dansk uden rigspolitik 

Kilde 4 Optagelsen af Nato Hans Hedtoft 1949 

Kilde 7 Anders Fogh Rasmussen Hvad skal det nytte 2003 

Fra Verdenskrig til velfærd fokus 3 , s. 154-155 , 158-159. 

 

Omfang 

 

30 lektioner. 

Særlige fokus-

punkter 

Fokus på udbruddet. 1 v. krig, samt eskalering.   

Vi har arbejdet med politiske ideologier, og ideologier som udfordrede demokrati 

som vi kender det i bl.a. vest Europa. 

 Med særligt fokus på 1 v. kr .Nazismens udbredelse og den kolde krig. 

Danmarks udenrigspolitik fra 2v. kr til i dag. 

Fokus på mennesket som værende både historieskabende og historieskabt 
Ideologiernes kamp i det 20. århundrede, herunder 

 krisen i trediverne 

 årsager til Nazistpartiets succes i Tyskland og partiets anvendte metoder til 

etablering og fastholdelse af sin magtposition 

 Appeasement-politikken og årsagerne til denne. 

 

 Fokus for perioden efter 2v. kr og udbruddet af den kolde krig, her underansvars 

fordelingen for den kolde krig.  

Med fokus på mennesket som både historie skabende og historie skabt, med tråde 

til både fortid, nutid og fremtid i historisk perspektiv. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Vi har arbejdet flittigt med fagets metoder, formidlet og formuleret centrale takso-

nomiske problemstillinger i den ovenstående periode. 

Udarbejde problemstillinger både skriftlig og mundlig formidling, finde centrale 

problemstillinger, arbejde med fagets metoder. Tavle undervisning, litteratur søg-

ning, google dokumenter, og par og gruppe arbejde. Afslutte forløb med eksamens 

case og kahoot. 

Retur til forside 

 

 

 
 
 
 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=582
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/Ed997xcUE4VPiCVW1RFInhUB1l8mzXx_Hdf6VdlNpxjoHA?e=gILAw0
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/ESflxNbiTl1FoF8LUUUv28wBENrSrqri-PaEQygS0o6d3Q?e=r3z107
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EcCckmTTFtpCuhDqiYDJDI8BZ6-n8SgRvQXK4T0HCoaBfA?e=rZ7xjk
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 6 

 

Globalisering herunder nationale og internationale konflikter samt samarbejdsrelatio-

ner, i relation til Tyrkiet og ønsket om optagelse i EU. 

Indhold Globalisering og afkolonisering. Fokus  3 s. 76- 104 fra verdenskrig til 
velfærd. 
Globalisering og afkolonisering 

 
https://globalisering.systime.dk/index.php?id=539 

Kap.2 Globalisering videoer opsamling. 

https://civilisationernesverdenshistorie.systime.dk/index.php?id=136 

Kap. 7 Globaliseringen og civilisationerne 

Kitir Deniz m.fl . Tyrkiet, Samfund Religion, Systime 2012 

Afsnit. Kemal Atatyrk og Tyrkiet s. 41-48 

Afsnit. Tyrkiet efter Atatyrk s. 53-55, 58-59. evt. inddragelse af kilde Tyrkisk identitet 

s- 60- 63 

Afsnit Det moderne Tyrkiet kap 7, s. 90- 95 

Kemal Atatyrk og tyrkiet og eu 

 

Tyrkiet og kort bilag. 

 
https://www.business.dk/diverse/globalisering-presser-velfae 
rdsstaten 

 
https://samfundsfag-lhm.weebly.com/diskussionsforum/globaliseringen-frer-til-
get-radikalisering 

 
https://www.business.dk/diverse/outsourcing-er-ikke-uden-problemer  

 
https://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/fabrikker-i-kina-erstatter-ni-ud-af-ti-
arbejdere-med-robotter 
 
http://jura.ku.dk/welma/Forskning/tema1/ 

 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/indvandrere-er-en-udfordring-
velf%C3%A6rdssamfunde 
 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/argumenter-og-imod-
tyrkiets-optagelse-i-eu 
 
https://denkorteavis.dk/2018/victor-orban-vi-ser-dem-ikke-som-muslimske-

flygtninge-men-som-muslimske-erobrere/ 

 

https://www.information.dk/debat/2018/01/europaeiske-projekt-aldrig-begejstret-

vores-faetre-oest 

 

 

Omfang 

 

26 lektioner 

Særlige fo- Fokus på de udfordringer som Verden, Europa og Danmark står overfor i en foran-

https://docs.google.com/document/d/1xfaESuAhzO7ieZy10BKglUiav_A1CT6DKmXrUOI2jEY/edit#heading=h.9onkx31ofv3m
https://globalisering.systime.dk/index.php?id=539
https://civilisationernesverdenshistorie.systime.dk/index.php?id=136
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/ESrAy7Ib6F1Kk7CoFBCGiTcBFaLTeteViTAhJMlZP51iWw?e=B1N1DW
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/Eean5yIMJBNCj6VHQv98NBUBnvDW8LoYrz2IbyD-utFDeA?e=cZSOo3
https://www.business.dk/diverse/globalisering-presser-velfaerdsstaten
https://www.business.dk/diverse/globalisering-presser-velfaerdsstaten
https://samfundsfag-lhm.weebly.com/diskussionsforum/globaliseringen-frer-til-get-radikalisering
https://samfundsfag-lhm.weebly.com/diskussionsforum/globaliseringen-frer-til-get-radikalisering
https://www.business.dk/diverse/outsourcing-er-ikke-uden-problemer
https://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/fabrikker-i-kina-erstatter-ni-ud-af-ti-arbejdere-med-robotter
https://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/fabrikker-i-kina-erstatter-ni-ud-af-ti-arbejdere-med-robotter
http://jura.ku.dk/welma/Forskning/tema1/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/indvandrere-er-en-udfordring-velf%C3%A6rdssamfundet
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/indvandrere-er-en-udfordring-velf%C3%A6rdssamfundet
https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/argumenter-og-imod-tyrkiets-optagelse-i-eu
https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/argumenter-og-imod-tyrkiets-optagelse-i-eu
https://denkorteavis.dk/2018/victor-orban-vi-ser-dem-ikke-som-muslimske-flygtninge-men-som-muslimske-erobrere/
https://denkorteavis.dk/2018/victor-orban-vi-ser-dem-ikke-som-muslimske-flygtninge-men-som-muslimske-erobrere/
https://www.information.dk/debat/2018/01/europaeiske-projekt-aldrig-begejstret-vores-faetre-oest
https://www.information.dk/debat/2018/01/europaeiske-projekt-aldrig-begejstret-vores-faetre-oest
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kuspunkter dret verden efter 1989.  

Med fokus på Globalisering, stigende nationalisme og øget indvandring. 

Fokus på kultur mødet mellem andre folkeslag og de udfordringer som disse kultur 

møder afsted kommer i Verden og i Danmark.  

Har haft fokus på Tyrkiet i forbindelse med ønsket om optag i EU og de argumenter 

der bliver benyttet for og imod Tyrkiets optagelse i EU 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udarbejde problemstillinger både skriftlig og mundlig formidling, finde centrale pro-

blemstillinger, arbejde med fagets metoder. Tavle undervisning, litteratur søgning, 

google dokumenter, og par og gruppe arbejde. Afslutte forløb med eksamens case og 

kahoot. 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

 

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

Titel 7 

 

Indvandring og integration i Danmark, med fokus på multikulturelle samfund 

samt nationale og internationale relationer. 

Indhold  

Fokus 2 Fra Oplysningstid til imperialisme kap. 4 Nationale identiteter s. 88- 

97, minus afsnit Italien og Tyskland bliver nationalstater s. 95-96 

National identitet. Fra oplysningstid til imperialisme 

 

Materiale: Bejder Peter og Bøgeholt Kim, Fra Huguenotter til Afghaner, Indvandrer 

historie i Danmark. Systime 2003 Tema 3  .Indvandring og integration s. 149- 165 

Indvandring og integration Tema 3 ks fag bog 
 
Det multikulturelle samfund 
Clausen Friis Allan og Mikkelsen Storgaard Poul, Det multikulturelle 
samfund og det Danske, systime 2005-2006 
 
Det multikulturelle samfund, kilde 1-4 s. 44-50 
Det multikulturelle samfund   
 
Tørkæde debatten,  
Tekst 1 Luder og madonna igen. Kronik Mette Thomsen Information 
14/6 2000.  
Tekst 2 Tørklæder er visuel ytringsfrihed. Kronik Camilla Elg Poli-
tikken 15/12 2003  
Det multikulturelle samfund tekst 16. Truslen mod Europa Mogens 
Camre. 1998 Kronik Morgen avisen Jyllandsposten 25/6 
Kilde kritik af Den fremmede 

https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EbiR24iHDelDrZnmnkye4NgBkGCWTZZ-rVcCigm3yhKKSQ?e=Mc8pEE
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EXc9Gb9v1AZBg8ye-V8uGssBp8Gt46vIDlPdbuuk7TpydQ?e=WuMkZw
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/Ed5G4J5oa2NKi7r8N4GFLDwBPB38iBo3PfMmX4dhOnXhRg?e=LpMzZR
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EROT3JwnobxEs0M92lsKUmIBwPjScSouVFSikJJf5kt-zA?e=8epjGp
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Den fremmede Eva larsen sognepræst 2002  
 
Kilde kritik af tekst 27 Det danske fællesskab, Karen Jespersen. 
Til støtte for Fatima. Indvandrernes omstilling til Danmark , Peoples Press 
2003 
Det multikulturelle samfund 
 
Film. Dokumentar serie. Kampen om indvandringen. Afsnit 4 ”Stuere-
ne bliver i aldrig”  
Film Indvandringens his.  
Gæstearbejderne. 
Politiske flygtninge, 1980erne, 1990erne. 
 

Omfang 

 

26 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Indvandring emigration, pull – push faktorer, Udviklingslinjer i dansk indvandring 

og politik. 

Fokus på integrationsmodeller. 

Det multikulturelle samfund, kultur mødet mellem indvandrere med anden kultur 

end den danske. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Udarbejde problemstillinger både skriftlig og mundlig formidling, finde centrale 

problemstillinger, arbejde med fagets metoder. Tavle undervisning, litteratur søg-

ning, google dokumenter, og par og gruppe arbejde. Afslutte forløb med eksa-

mens case og kahoot. 

 

Retur til forside 
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