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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Dec 2019 / jan 2020 (her forløb for 1. semester: Januar - Maj 2019) 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Religion C, Historie B, Samfundsfag C 

Lærer(e) Kristian Sandholm Poulsen, Bo Filipe Pedersen, Martin Strunge Petersen 

Hold 1.o (o18 ks) 

 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Særfagligt forløb i religion: Introduktion til faget 

Titel 2 Særfagligt forløb i historie: Styreformer 

Titel 3 Særfagligt forløb i historie: Ideologiernes kamp 

Titel 4 Særfagligt forløb i samfundsfag: Ideologier og partier 

Titel 5 Første tværfaglige forløb i KS: Demokratisering og sekularisering 

 

 

Titel 1 Første særfaglige forløb i religion: Introduktion til faget 

Indhold Religion: Introduktion til fagets begreber og metoder (særligt sociologiske begreber, 

fx maksimalisme og minimalisme), sekularisering (religion mister magt i samfundet, 

videnskabelige forklaringer overtager religiøse forklaringer, kirke og stat adskilles) og 

senmoderne religion (synkretisme og individualisme: den religiøse aktør sammensæt-

ter selv sin religion, vi ”shopper” religion som identitetsmarkører). 9 religionsdefiniti-

oner og begrebskort. 

Kildekritik: 3 begreber: Indefra (religiøs kilde, fx en præst), udefra objektiv (ikke religiøs 

kilde, fx en lærebog), udefra subjektiv (ofte negativ over for religion, fx en ateist). 

Intro til kristendom (forskellige Jesus-billeder, kristendommens plot med problem-

myte (syndefald) og løsningmyte (Jesus tager menneskets synder på sig), frelse ved tro 

og lidt om etik). Jesus har flere roller: Konge, dommer, den lidende tjener, offerlam-

met. I kristendom frelses man ikke ved gode gerninger, men ved at tro. 

Etik: I fortællingen om den barmhjertige samaritaner fortæller Jesus en lignelse om 

hvordan man skal handle etisk (moralsk rigtigt) mod sin næste (sit medmenneske): Du 
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skal hjælpe folk i nød = næstekærlighed. Kort om pligtetik vs. nytteetik: Pligtetikken 

sætter altid mødet med det enkelte menneske først, mens nytteetikken prøver at regne 

ud, hvad der bedst kan betale sig for en større gruppe af mennesker. Diskussion af 4 

etiske dilemmaer – fx skal man smide folk ud fra en overbelastet redningsbåd for at 

rede nogle (nytteetik) eller må man afstå fra at sende folk i druknedøden og eventuelt 

selv springe i vandet (pligtetik)?  

Myte og ritual: Myten er en religiøs grundfortælling, så som skabelsesberetningen, og 

gennemspilles ofte i et ritual. Fx gennemspilles Jesus’ dåb i dåbsritualet og hans fødsel 

til jul. Ritualet er et fast mønster af handlinger, som har en social effekt ud over det 

symbolske/religiøse niveau (den troende tror, at barnet i dåben får frelse, men reelt 

får barnet også et navn, bruden og gommen bliver gift osv.). Ritualet har tre faser: 

isolation, overgang (liminal fase) og indlemmelse (med ny, social status). Eks: konfir-

mation – barnet isoleres ved alteret, gennemgår altergang og indlemmes som ”vok-

sen” igen i familien. Vielsen er kvindens overgangsritual (hun går ind med sin far og 

ud med sin mand: fra faderens datter til gift kvinde, frue i eget hus). 

Sekulære ritualer / ateistiske ritualer: sociologisk set har mennesket brug for at 

markere overgange, fx i arbejdslivet (film om ritualer på arbejdspladsen = professi-

onsrettede problemstillinger). Ateisten Anne Behr iscenesætter sin mands bisættelse 

på havet som en modsætning til det kirkelige ritual (senmoderne religion, den religiøse 

aktør, minimalisme). 

 
Pensum: 

”Fænomenlogiske grundbegreber”, pdf (baseret på Gads Religionsleksikon på religion.dk 

https://www.religion.dk/leksikon/ besøgt 17.9.17 og Begrebsnøglen til religion på sy-

stime.dk https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/ besøgt 17.9.17) 

Hansen, Preben M.: ”Bag om Den barmhjertige samaritaner” (i pdf), uddrag fra: 

http://www.bibelselskabet.dk/undervisning/ressourcer/lydspor%20fra%20bibelen/nelso

ncan/baggrund  

Madsen, Lene m.fl.: Grundbog til religion C, 2. udg. Systime 2012, kapitel 1 ”Brillekur-

sus”, s. 11-20, kapitel 3 ”Kristendom”, s. 52-73 (i pdf) og faktaboks her: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=285  

Pedersen, Anna R.: ”Marie Krarup: Den syriske flygtning er ikke min næste”, uddrag fra 

artikel fra http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-

ikke-min-naeste  

Rydahl, John: ”Overgangsritualer”, Gyldendal (i pdf om bryllup): 

http://religion.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/Overgangsritualer.aspx  

Film: 

Andersen, Simon A. m.fl.: 5 skarpe om kristne ritualer, DR Kultur 2014 

Enberg, Runar og Melander, Per m.fl.: ”Ritualernes Magt”, Eksistens, SVT 2009 

Religionsnørden: ”Kristendom basis 1”, youtube.com juni 2017 (om kristendommens 

plot): https://www.youtube.com/watch?v=Ii_tst8FglE  

”Spise med Price” – kort klip om myten bag ritualet Thanksgiving: 

https://www.youtube.com/watch?v=oC7W-XnIm_A  

Billeder: 

Grünewald, Matthias: Korsfæstelsen, 1515 

Kristus Pantokrator, mosaik, Spanien (ca. 1100-tallet) 

Krucifiks fra Åby Kirke ved Aarhus er fremstillet omkring 1050-1100 

Kilder: 

Behr, Anne: ”Bisættelse uden for kirkens stemningsfulde kulisse?”, Ateistisk selskab, 

https://www.religion.dk/leksikon/
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/
http://www.bibelselskabet.dk/undervisning/ressourcer/lydspor%20fra%20bibelen/nelsoncan/baggrund
http://www.bibelselskabet.dk/undervisning/ressourcer/lydspor%20fra%20bibelen/nelsoncan/baggrund
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=285
http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-naeste
http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-naeste
http://religion.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/Overgangsritualer.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Ii_tst8FglE
https://www.youtube.com/watch?v=oC7W-XnIm_A
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ateist.dk, 2004 (i Madsen, Lene: Grundbog til religion C, s. 20) 

Pallesen, Matilde Hørmand: ”10 moralske dilemmaer, der udfordrer din samvittighed”, 

etik.dk, 2011, besøgt 16.1.17: http://www.etik.dk/moral/10-moralske-dilemmaer  

GT (Det Gamle Testamente): 
1. Mosebog, kapitel 2 til 3 i uddrag (pdf om syndefaldet som problemmyte) 

NT (Det Nye Testamente): 
Matthæusevangeliet (fra Bjergprædiken) kapitel 7, vers 2 ”Den gyldne regel”, kapitel 22: ”Det største bud” 

(det dobbelte kærlighedsbud) 

Lukasevangeliet kapitel 23-24 i uddrag (i pdf om korsfæstelse og genopstandelse som løsningsmyte), og kapi-

tel 10, vers 25-37 ”Den barmhjertige samaritaner” 

Lukasevangeliet kapitel 23-24 i uddrag (korsfæstelse og genopstandelse), og kapitel 10, vers 25-37 ”Den 

barmhjertige samaritaner” 
 

Omfang 20 lektioner a 45 min. (4.1.19-1.3.19), 52,2 normalsider 

Særlige fokus-

punkter 

Følgende punkter fra læreplanen 2017 er mødt: 

- et enkeltfagligt forløb 

- kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelsesfor-

mer, herunder både nutidige og klassiske tekster 

- etiske problemstillinger 

- religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid 

- religionsfaglige metoder 

- professionsrettede problemstillinger 

Arbejds-

former 

Diverse arbejdsformer, såsom klasseundervisning, elevoplæg, læreroplæg, tekstpro-

duktion, gruppearbejde, CL, klassedialog, forskellig it-værktøjer. 

 

 

Forløb 2 

 

Særfagligt forløb i historie: Styreformer 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og suppleren-

de stof 

 

Kernestof: 

 

- Historiebrug sådan helt kort og grundlæggende 

- Overblik 21-32, 45-46, 48-50, 56-57, 68-79, 102-112 

- Den danske enevælde: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/miniforedrag-den-danske-enevaelde/ 

- Grundbog til danmarkshistorie, Kapitel 5 (p121-126) 

https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p121 

- Enevældens tid. Kapitel 1 (p130-138) 

https://enevaeldenstid.systime.dk/?id=p130 

- Verden før 1914, kapitel 8, (p, 91 + 421) 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p91  + 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p421 

- Verden før 1914, Den franske revolution / Stændersamfund 

/Stænderforsamling bliver til Nationalforsamling: 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p460 

 

http://www.etik.dk/moral/10-moralske-dilemmaer
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-den-danske-enevaelde/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-den-danske-enevaelde/
https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p121
https://enevaeldenstid.systime.dk/?id=p130
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p91
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p421
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p460
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Supplerende stof:  

- ”Om opdragelse” https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p293&L=0 

- Isidor fra Sevilla. 

- Fuldbert af Chartres: 

(http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/fulbert-om-

vasallen.html 

- Pesten kernestof: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/pest/ 

- Pavns diktat: http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/pavens-

diktat.html 

- Guds Fred: http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/biskop-

sigewins-erklaering-guds-fred.html 

- Pesten kilde: http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/klage-

saint-andre-1364.html 

- Carta Magenta: 

http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/magnacarta.html 

- Kilde 60, Versailles. 

- Tekst 1.1: Ole Thyssen om Thomas Hobbes, 2012 (c260) 

https://enevaeldenstid.systime.dk/?id=c260 

- Den amerikanske uafhængigheds-erklæring 1776, 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p103 

 

 

Omfang 

 

Ca 47 lektioner a´45 min.  

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Træning i:  

At kunne anvende viden om centrale begivenheder, periodiseringer, udviklingslinjer 

og kronologier til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig 

art i Danmark i samspil med omverdenen.  

 

Træning i metode:  

At kritisk kunne indsamle, udvælge, analyserer og anvende forskelligartede materiale-

typer, herunder tekster, statistisk materiale, visuel kultur.  

 

At kunne gennemføre mindre empiriske undersøgelser, og formidle faglige sammen-

hænge, både mundtligt og skriftligt på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse 

af den korrekte faglige terminologi.  

 

Faglige fokuspunkter. 

- Vi har set på Europas historie med nedslag i antikken til i dag, hvor vi har un-

dersøgt forskellige kausaliteter og periodiseringsprincipper.  

- Fokus på styreformer i historisk og nutidigt perspektiv.  

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p293&L=0
http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/fulbert-om-vasallen.html
http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/fulbert-om-vasallen.html
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/pest/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/pest/
http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/pavens-diktat.html
http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/pavens-diktat.html
http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/biskop-sigewins-erklaering-guds-fred.html
http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/biskop-sigewins-erklaering-guds-fred.html
http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/klage-saint-andre-1364.html
http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/klage-saint-andre-1364.html
http://centerforhistorieformidling.dk/middelalderen/magnacarta.html
https://enevaeldenstid.systime.dk/?id=c260
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p103
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- Historiefaglig metode og historiebrug. 

- Antikkens demokrati 

- Kongemagten i tidlig -og senmiddelalderen i Danmark og Europa. 

- Enevælden i danmark og Europa.   

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/Padlets/ Prezipresentationer/skriftligt arbejde/individuelle skri-

veøvelser/ gruppearbejde. 

 

 

 

Titel 3  

Forløb 2 

 

Særfagligt forløb i historie: Ideologiernes kamp.  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og suppleren-

de stof 

 

Kernestof 

- Ideologiernes kamp, Ideologiernes opståen, 

https://ideologi.systime.dk/?id=p141 

 

- Verden efter 1914:  

o  Hvorfor historie?, https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p982 

o 1914, Imperalismens højdepunkt: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p516 

o Europas dominans: https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p517 

o Vestens selvforståelse: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p518 

o Kritik af imperialismen: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p525 

o Motiverne bag imperialismen: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p519 

 

- Ideologiernes kamp: 

o Socialismen https://ideologi.systime.dk/?id=p143 

o Revisionismen https://ideologi.systime.dk/?id=p144 

o Socialliberalismen https://ideologi.systime.dk/?id=p145 

o Konservatismen https://ideologi.systime.dk/?id=p146 

o Fascismen https://ideologi.systime.dk/?id=p147 

o Kildekritik https://ideologi.systime.dk/?id=p275 

o Diskursanalyse https://ideologi.systime.dk/?id=p276 

 

Supplerende stof 

- John A. Hobson: Imperalisme et studie, 1902 https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p469 

https://ideologi.systime.dk/?id=p141
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p982
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p516
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p516
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p517
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p518
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p518
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p525
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p525
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p519
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p519
https://ideologi.systime.dk/?id=p143
https://ideologi.systime.dk/?id=p144
https://ideologi.systime.dk/?id=p145
https://ideologi.systime.dk/?id=p146
https://ideologi.systime.dk/?id=p147
https://ideologi.systime.dk/?id=p275
https://ideologi.systime.dk/?id=p276
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p469
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p469
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- V. I. Lenin: Imperialismen, kapitalismens højeste stadium, 1917https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p468 

- Den hvide races overlegenhed https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=c240 

- Thomas Barker, 1860, Queen Victoria 

             https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=c252 

- Militær styreform tabeller: Stormagtens forsvarsudgifter 1910, Hærens styrke-

forhold 1914, Storbritanniens og tysklands flåder 1914: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p439&L=0 

- Fransk-Russisk alliance 1892: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p436&L=0 

- Den britisk-franske forståelse af 1904: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p434&L=0 

- Generalstabschef Helmut von Moltke, 1913: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p431&L=0 

- ”Your King and Country need you, 1914: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p414&L=0 

 

Omfang 

 

Ca 24 lektioner a 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Træning i: 

At reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder en 

forståelse af samspillet mellem aktør og struktur. 

 

At kunne redegøre for forskellige livsanskuelser , religioner, og politiske grundhold-

ninger samt at analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng.  

 

Træning i metode:  

- At formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes tak-

sonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi.  

 

Faglige fokuspunkter 

- Ideologiernes kamp i det 20 århundrede (liberalisme, Kommunisme, Nazisme)  

- Tidens tanker, imperaliseme, herunder vestens selvforståelse og nationalisme. 

- Første verdenskrig 

- Versaillesfreden. 

- Nazismen 

- Forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv. 

 

Væsentligste Klasseundervisning/Projektarbejde/ gruppearbejde/ indidivudlle øvelser/tests. 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p468
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p468
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=c240
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=c240
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=c252
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p439&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p439&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p436&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p436&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p434&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p434&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p431&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p431&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p414&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p414&L=0
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arbejdsformer  

 

 

 

 

Titel 4 Særfagligt forløb i samfundsfag: Ideologier og partier 

Indhold Kernestof: 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 2. udgave 2012, s. 105-

126 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 3. udgave 2017, s. 129-

132 & 142-158 

 

Supplerende materialer: 

 

- Thorup, Mette-Line, Ideologierne er tilbage i danske politik, 19/6 2015, In-

formation 

- https://faktalink.dk/populisme 

- Knudsen, Tim, Den danske populisme, 22/1 - 2009, Kristelig dagblad 

- Mikkelsen, Morten, Ret og pligt – denne gang er det personligt, 19/6 – 

2013 

- Thiemann, Per, Thobo-Carlsen, Jesper & Bæk Lindtoft, Christian, Er det 

medierne, der bestemmer mest i Danmark? 23/7 2017, Politiken 

- www.ft.dk 

- http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/Historie.aspx 
- Partiernes hjemmesider. Fx www.socialdemokratiet.dk  

- Videoklip fra youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SzEu7rO7TNo 

- Miniprojekt om ekstreme ideologier, nazisme, fascisme, kommunisme, na-

tionalisme og populisme. 

- Film: Kongekabale 

- Videoklip fra luksamfundetop.dk  

- Samfundsfagsstatistik 2017 

 

Omfang 14 lektioner a 45 min. 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

- At kunne anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at 

opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i 

Danmark i samspil med omverdenen. 

- Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundhold-

ninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammen-

hæng  

- At kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede mate-

rialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale. 

- At kunne gennemføre en mindre empirisk undersøgelse (kvantitativ meto-

https://faktalink.dk/populisme
http://www.ft.dk/
http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/Historie.aspx
http://www.socialdemokratiet.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=SzEu7rO7TNo
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de) 

- At kunne formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på 

fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi 

 

Faglige fokuspunkter: 

- De tre grundideologier 

- Varianter af grundideologier 

- Ekstreme ideologier, Fascisme, Nazisme, Nationalisme, kommunisme & 

populisme  

- Værdi og fordelingspolitik 

- De enkelte politiske partier, forskellige partityper  

- Molinsmodel 

 

Arbejds-

former 

- Klasseundervisning/tavle undervisning 

- Gruppearbejde & matrixgrupper 

- Pararbejde 

- Projektarbejde 

- Empiriskundersøgelse/spørgeskemaundersøgelse 

- Elevoplæg 

 

 

Titel 5 Første tværfaglige forløb i KS: Demokratisering og sekularisering 

Indhold Dette beskriver religionsdelen af det første tværfaglige forløb i KS 

 

RELIGION 

Islam: Muhammed (født 570 i Mekka på Den arabiske halvø, død i 632 i Medina) får 

åbenbaret Koranen som en slags rettelse af jødedommen og kristendommen og bliver 

Islams profet. Koran betyder oplæsning eller gentagelse (af Guds ord). Islam betyder 

fred, og lægger vægt på en streng monoteisme (kun én Gud). Allah betyder Guden. 

Muhammed udvandrer til Medina i 622 (år 0 i den islamiske tidsregning). Helligsteder: 

Mekka og Medina. Kaba’en i Mekka er et tomt tempel som symbol på, at Allah ikke 

kan rummes i et billede. Qibla: Bederetning mod Kaba’en i Mekka (begreb: axis 

mundi – en verdensakse = centralt helligsted).  

De fem søjler: faste handlinger/ritualer, der som søjler bærer det muslimske liv oppe. 

Er grundlagt af Muhammed. De fem søjler er: 

1. Shahada: Trosbekendelsen - “Der findes ingen gud foruden Gud, og 

Muhammed er hans sendebud” - streng monoteisme 

2. Salah: Fem daglige bønner - her bruges trosbekendelsen også, man 

vender sig mod Mekka - i dag findes en app til det! 

3. Zakat: Almisse - man skal under ramadan give 2,5 % af sit årlige 

overskud (over 10.000 kr.) til fællesskabet ummah 

4. Sawm: Faste - mellem solopgang og solnedgang i den 9. måned 

ramadan - fx syge og gravide kan fritages 

5. Hadj: Valfart til Mekka - mindst én gang i livet, hvis man har råd og er 



 

 

 

Side 9 af 12 

 

 

rask nok til rejsen - stor fællesskabsfølelse i ummah’en 

Begrebspar: Myte og ritual – ritualet gennemspiller myten, fx løber man på rejsen til 

Mekka mellem to høje for til sidst at modtage lidt vand fra en hellig kilde, fordi myten 

fortæller at Muhammed ledte efter vand i det område.  

Fundamentalise: Fundamentalisme og teokrati (præstestyre, politisk magt og religiøs 

magt er samlet hos den samme person, religion ses som et offentligt anliggende) vs. 

sekularisering (politisk magt og religiøs magt er adskilte, religion er en privatsag); tra-

ditionalisme vs. modernisme (man tilpasser sin religion).  

Fundamentalister er maksimalister, der baserer deres liv på et helligskrift, fx Koranen 

eller Biblen. Nogle fundamentalister er en slags konservative modernister, der plukker 

og fortolker i religionen, men ønsker et radikalt anderledes samfund, ofte konstrueret 

ud fra ideen om en fantastisk fortid på Muhammeds tid eller Jesus’ tid.  

Luther: I nogle henseender var Martin Luther (1483-1546) fundamentalist. Da han 

opdagede, at der ikke stod noget om at man kunne købe sig til frelse i biblen, oversat-

te han biblen til tysk og protesterede (gjorde optør) mod den katolske kirke (paven i 

Rom). Man frelses kun ved tro. Dette første til den protestantiske tro og reformatio-

nen i Danmark i 1536, hvor kongen blev statskirkens overhoved. Forfatningsmæssigt 

er Danmark ikke sekulært. Men Luthers tanker førte alligevel til sekularisering, en 

individualisering af troen og via den protestantiske arbejdsmoral til øget kapitalisme. 

Synopsisøvelse: Tekst om Sherin Khankans forhold til sekularisering og modernise-

ring af islam i en dansk kontekst. Træning af kildeanalyse, indefra/udefra osv. 

 
Pensum: 

Andreasen m.fl.: ”Islam og politisk ideolog”, uddrag fra Religion og kultur, 2. udg. Sy-

stime 2006, s. 191-192 (i OneNote-øvelse) 

Heeger, Troels: ”DEBATINTERVIEW: Spørgsmålet om sharia bliver ved med at hjemsø-

ge Sherin Khankan”, Berlingske Tidende (2. sektion ”Opinion”), april 2019 

Lenti, Camilla: ”Hvad er islamisme?” religion.dk 2009: 

https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-islam/hvad-er-islamisme (i pdf) 

Madsen, Lene m.fl.: Grundbog til religion C, 2. udg. Systime 2012, kapitel 4 ”Islam”, s. 

93-105 og s. 108-117 (i pdf og delvist som PowerPoint samt besøgt her 4.3.19: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=219) 

Madsen m.fl.: ”Reformationen – et religiøst brud”, fra Kultur og samfund, Systime 2010: 

Uddrag om reformation fra s. 123-131 – gengivet i pdf’en ”Luther reformation kilde-

tekster HHF 2017”) 

Mikkelsen, Morten: ”Luthers liv i 7 billeder”, Kristeligt Dagblad, besøgt 29.4: 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/historier/luther  

Nørhøj, Henning m.fl.: ”Det vigtigste at vide om islams fem søjler”, juli 2013 religion.dk 

5.3.19: https://www.religion.dk/viden/det-vigtigste-vide-om-islams-fem-s%C3%B8jler  

Petersen, Asbjørn: “Martin Luther (1483-1546)”, kristendom.dk, nov. 2005, besøgt 29.4: 

https://www.kristendom.dk/indføring/martin-luther-1483-1546  

Reimick, Sofie m.fl.: ”Religion”, uddrag fra Kultur og samfund, Systime 2009, s. 43-45 (i 

pdf om Jan Hjärpes 4 begreber) 

Rubin, Marcus: ”Islam er ikke årsagen til islamisk terror”, Politiken feb. 2018 (i pdf) 

Solow, Nanna: ”Fundamentalisme” og ”Islamisme” fra Gads online religionsleksikon på 

religion.dk: http://www.religion.dk/leksikon (i pdf) 

Film: 

Andersen, Simon A. m.fl.: 5 skarpe om islam, DR Kultur 2014 

Derki, Talal: Islamistens sønner, DR2, 2019 (også under titlen Kalifatets børn, oversat fra 

https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-islam/hvad-er-islamisme
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=219
https://www.kristeligt-dagblad.dk/historier/luther
https://www.religion.dk/viden/det-vigtigste-vide-om-islams-fem-s%C3%B8jler
https://www.kristendom.dk/indføring/martin-luther-1483-1546
http://www.religion.dk/leksikon


 

 

 

Side 10 af 12 

 

 

arabisk, oprindeligt produceret i Tyskland for bl.a. BASIS BERLIN 2017) 

Kjaka, Nagieb: Al Qaedas vestlige jihadister, DR2 2015 

Stender, Bjarke m.fl.: 5 skarpe om Luther, DR Kultur 2013, besøgt 25.4: på youtube.com: 

http://kortlink.dk/w3pa  

Kilder: 

Koranen: Sura 1 ”Åbningen” 

Luther, Martin: ”Om tro og gerninger” fra Om et kristenmenneskes frihed (1520) og ”Om 

det almindelige præstedømme” fra Til den kristne adel (1520) fra www.martinluther.dk 

(pdf: Luther reformation kildetekster HHF 2017) 

Billeder (i samme pdf):  

”Pave Gregor den Store”, fra alter i Århus Domkirke, 1479 

Alterbordsforside fra Torslunde Kirke 1561, Nationalmuseet 
 

Omfang 24 lektioner a 45 min. (5.3.19-16.5.19), 56,5 normalsider 

Særlige fokus-

punkter 

Følgende punkter fra læreplanen 2017 er mødt: 

- et flerfagligt forløb 

- kristendom 

- islam 

- religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid 

- religionsfaglige metoder 

Arbejds-

former 

Diverse arbejdsformer, såsom klasseundervisning, elevoplæg, læreroplæg, tekstpro-

duktion, gruppearbejde, CL, klassedialog, forskellig it-værktøjer. 

 

Forløb 5 Første tværfaglige forløb i KS: Demokratisering og sekularisering 

Indhold HISTORIE 

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og suppleren-

de stof 

 

Kernestof:  

Kultur og samfund: 

- Historie: Demokratiets udvikling: https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=p309 

 

Grundbog til Danmarkshistorien:  

- Den Danske Revolution: 

https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p139&L=0 

- Enevælden i modvind: https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p144&L=0 

- Krig om Slesvig og demokratisk grundlov: 

https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p145&L=0 

- Ny krig og ny grundlov: 

https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p146&L=0 

 

De Danske kvinders historie 

- 1850-1915 – Fra grundlov til stemmeret: 

https://kvinder.systime.dk/?id=p122 

- Det moderne gennembrud og sædlighedsfejden: 

https://kvinder.systime.dk/?id=p135 

- Uddannelse: https://kvinder.systime.dk/?id=p136 

http://kortlink.dk/w3pa
https://kulturogsamfund.systime.dk/?id=p309
https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p139&L=0
https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p144&L=0
https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p145&L=0
https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=p146&L=0
https://kvinder.systime.dk/?id=p122
https://kvinder.systime.dk/?id=p135
https://kvinder.systime.dk/?id=p136
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- Kvinder på universitetet: https://kvinder.systime.dk/?id=p137 

- Kampen om stemmeretten: https://kvinder.systime.dk/?id=p140 

- Argumenter for og imod stemmeretten: https://kvinder.systime.dk/?id=p141 

- Stemmeretten kom: https://kvinder.systime.dk/?id=p143 

 

 

Supplerende stof:  

- Kildesamling: Demokratiets udvikling – optakten til grundloven.  

- "Kvindens politiske Valgret og Valgbarhed" - tale af Johanne Meyer, 1888, 

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

politiske-valgret-og-valgbarhed-tale-af-johanne-meyer-1888/ 

 

 

Omfang 

 

Ca 24 lektioner a 45 min.  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

- At kunne: formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige 

problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes 

kernestof. 

- At kunne forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen 

af virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede problemstillinger. 

- At kunne diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige 

og fortidige værdier. 

- At kunne anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at 

opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark i sam-

spil med omverdenen. 

Træning i metode: 

- At kunne argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en 

faglig dialog. 

- At kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskellige 

synspunkter. 

- At formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes 

taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser, Tests. Kahoot, dokumentarer.  

 

 

Titel 5 Første tværfaglige forløb i KS: Demokratisering og sekularisering 

Indhold Kernestof: 

- Brøndum, Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 2. udgave 2012, s. 

119-136 

- Brøndum, Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 3. udgave 2017, s. 

142-147 

https://kvinder.systime.dk/?id=p137
https://kvinder.systime.dk/?id=p140
https://kvinder.systime.dk/?id=p141
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvindens-politiske-valgret-og-valgbarhed-tale-af-johanne-meyer-1888/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvindens-politiske-valgret-og-valgbarhed-tale-af-johanne-meyer-1888/
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Supplerende materialer: 

 

- https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/map 

- Olsen, Lars, Debat: Hjemløse. Arbejderne er blevet svingvælgere, 22/12-2013, 

Politiken 

- Todorovic, Zoran, Her er de mest magtfulde danskere, 16/6 – 2018, Berlinske Ti-

dende 

- Knudsen, Lisbeth & Kjær, Kasper Sand, Er det danske demokrati i krise, 1/10 – 

2018, Politiken 

- Flink, Martin, Små organisationer får mere politiks indflydelse, 

24.03.2016, Jyllandsposten 

- Jensen, Henrik, Lobbyisme vokser i det skjulte, 26/4 -2013, Berlingske Ti-

dende 

- Samfundsfagsstatistik 2016 

 

Omfang 15 lektioner a 45 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

- At kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede mate-

rialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale. 

- At kunne formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på 

fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi 

 

Faglige fokuspunkter: 

Demokratiformer, magtbegreb, grundloven, frihedsrettigheder, lokalforvaltning, 

interesseorganisationer, Eastons model, politiske deltagelsesformer, lovgivnings-

processen, 

Arbejds-

former 

- Klasseundervisning 

- pararbejde  

- individuelle skriveøvelser  

- elevoplæg  

- projektarbejde  

- eksamensforberedelse. 

 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/map

