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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin August – December 2017-2018 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau KS 

Lærer(e) Karen Johnsen, KJ (Historie) & Carsten Søndergaard Kudsk (samfundsfag) & 

Bente Kølle-Jørgensen (religion 1.-2. semester) & Jens Overgaard (religion 3. 

semester)  

Hold 17A 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Særfagligt Historie: Styreformer 

Titel 2 Særfagligt Historie: Ideologier 

Titel 3 Særfaglig Samfundsfag: Det danske demokrati 

Titel 4 Særfaglig Samfundsfag: Ideologier og partier 

Titel 5 Særfaglig Religion: Introduktion religion  

Titel 6 Særfaglig Religion Islam 

Titel 7 Særfaglig Religion Kristendom 

Titel 8 Tværfagligt forløb: Indvandring og integration 

Titel 9 Tværfagligt forløb: Det gode samfund: velfærdsstaten 
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Titel 1 

 

Historie særfagligt: Styreformer 

Indhold Kernestof 

Carl-Johan Bryld, Verden før 1914 –i dansk perspektiv, 1. udg, 1. opag, Systime 

2008, s. 9, 12-23, 183-189, 192-195, 199-201 

 

Henrik Bonne Larsen m.fl., Danmarkshistorisk oversigt, 2. udg., 2. oplag, Sy-

stime 2007 s. 7-17 

 

Sanne Stemann Knudsen m.fl., Middelalderen, historie, religion, litteratur og 

kunst, 1. udg., 1. oplag, Systime 2011 s. 9-14, 17-21, 24-26 

 

Peter Frederiksen, Grundbog til danmarkshistorien, 1. udg., 1. oplag, Systime 

2006, s. 161-167, 173-175 

 

Carl-Johan Bryld, Tider og temaer, Digital danmarkshistorie, Systime, ID: 145, 

374, 335 og 344 

 

Carl-Johan Bryld, Danmark, Fra oldtid til nutid, Gyldendal, 2. udg, 1. oplag, s. 

94-99, 102-107 

 

Inge Adriansen m.fl., Fokus 2, Kernestof i historie, Fra oplysningstid til euro-

pæisk integration, 2. udg. 1. oplag, Gyldendal, 2016, s. 131-135 

 

Kilder 

- Uddrag: Perikles (fra Bryld, Verden før 1914, s. 22) 

- Uddrag: Den gamle oligark (fra Bryld, Verden før 1914, s. 23) 

- Eksempler på brug af vikingetiden i plakater. 

- Kalkmaleri: Dødedans fra Nørre Aslev kirke 

- Billede: Versaillesslottet 

- Portræt af Ludvig d. 14. malet af Hyacinthe Rigaud i 1710 

- Uddrag: Uafhængighedserklæringen 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=103#c1887 

- Uddrag Menneskerettighedserklæringen 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=96#c584 

- Uddrag af Junigrundloven 1848 

https://danmark.systime.dk/index.php?id=538#c1076 

- Orla Lehmanns tale 30 jan. 1841 

- Ditlev Ræder: Tokammersystemets sikring af samfundets stabilitet, 1849  

 

Metode 

Lærerproducerede ark om kildekritiske begreber 

 

Øvelser og begrebsgennemgang (kildekritik) ud fra: 

Sofie Reimick m.fl., Kultur og samfund, en grundbog til kultur og samfundsfag-

gruppen på HF, 1. udg., 1. oplag, 2009, s. 24-36 

Kilde: Tale af Anders Fogh Rasmussen på 60-årsdagen for d. 29. august 1943 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=103#c1887
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=96#c584
https://danmark.systime.dk/index.php?id=538#c1076
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Kilde: Uddrag fra en dansk historiebog om den tyske besættelse 1940-1945 

 

Supplerende stof 

Klip: Verden før 1914, Interview med Mogens Herman Hansen: Hvad kan vi 

lære af Athens demokrati? 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=497#c1100 

 

Dokumentar: Historien om Danmark (4) Tidlig middelalder t.o.m. min. 33 

https://www.dr.dk/undervisning/tv-serien-historien-om-danmark 

 

Klip: Om middelalderkirkens magt 

https://danmark.systime.dk/index.php?id=483 

 

Klip: Om statskuppet i 1660  

https://www.restudy.dk/video/statskuppet-1660/id/1284/versionId/1770 

 

Virtuel gåtur på Versaillesslottet 

http://kortlink.dk/ttk9 

 

Klip: Om enevældens iscenesættelse 

https://danmark.systime.dk/index.php?id=661 

 

Klip: Om Uafhængighedskrigen 

https://www.restudy.dk/video/den-amerikanske-

uafh%C3%A6ngighedskrig/id/1328 

 

Klip: Om den franske revolution 

https://www.restudy.dk/video/den-franske-revolution/id/1074 

 

Dr. Dokumentar: Historien om Danmark (8) Grundloven, folket og magten min 

0-24 

https://www.dr.dk/undervisning/tv-serien-historien-om-danmark 

 

Klip: Om kvindernes ret til at stemme 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1915-demokrati-

og-valgret-historien-om-de-syv-

fer/?no_cache=1&cHash=fb1a6a563448bf7ab0a2f16227a27658 

 

Partier: magtens nye organer. Fra: 

https://www.danmark.systime.dk/index.php?id=529 

 

Historieopgaven: Delvist selvvalgt emne indenfor 1800-tallet 

Omfang 

 

Ca. 155 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=497#c1100
https://www.dr.dk/undervisning/tv-serien-historien-om-danmark
https://danmark.systime.dk/index.php?id=483
https://www.restudy.dk/video/statskuppet-1660/id/1284/versionId/1770
http://kortlink.dk/ttk9
https://danmark.systime.dk/index.php?id=661
https://www.restudy.dk/video/den-amerikanske-uafh%C3%A6ngighedskrig/id/1328
https://www.restudy.dk/video/den-amerikanske-uafh%C3%A6ngighedskrig/id/1328
https://www.restudy.dk/video/den-franske-revolution/id/1074
https://www.dr.dk/undervisning/tv-serien-historien-om-danmark
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1915-demokrati-og-valgret-historien-om-de-syv-fer/?no_cache=1&cHash=fb1a6a563448bf7ab0a2f16227a27658
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1915-demokrati-og-valgret-historien-om-de-syv-fer/?no_cache=1&cHash=fb1a6a563448bf7ab0a2f16227a27658
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1915-demokrati-og-valgret-historien-om-de-syv-fer/?no_cache=1&cHash=fb1a6a563448bf7ab0a2f16227a27658
https://www.danmark.systime.dk/index.php?id=529
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- 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. 

- At kunne formulere, forklare, undersøge og diskutere enkeltfaglige pro-

blemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof 

Træning i metode: 

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

terialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale. 

- At kunne gennemføre en mindre empirisk undersøgelse 

- At kunne formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på 

fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi 

 

Faglige fokuspunkter: 

- Nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder 

forskellige typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper. 

- Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv. 

- Dansk identitet. 

- Historiefaglig metode og historiebrug. 

- Antikkens demokrati 

- Konge og kirkemagt i vikingetid, middelalder og renæssance 

- Adelsvælde 

- Enevælde 

- Oplysningstiden 

- Borgerlige revolutioner 

- Demokratiet i Danmark 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser 
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Titel 2 

 

Historie særfagligt: Ideologier 

Indhold Kernestof: 

Carl-Johan Bryld, Verden efter 1914 –i dansk perspektiv, Systime 1. udg., 4. 

oplag, 2010, s. 9-14, 22-25, 31-34, 37, 40-41, 43-46, 50-52, 59-63, 67-78, 83, 

89-99, 104-106 

 

Lars Andersen, Fokus 3_Fra fattighjælp til velfærdsstat, 1. udg., 6. oplag, 

2006, s. 9, 11, 14 og 17 

 

Kilder: 

- Golo Mann om Rigsdagsbranden 

- Historieundervisning i det tredje rige 

- Uddrag af NSDAP´s partiprogram 

- Udstillingsplakat: Den evige jøde 

 

Supplerende stof: 

Klip: Om baggrunden for første verdenskrig 

https://www.youtube.com/watch?v=0JjlhPzbZ8w 

 

Klip: Om den russiske revolution 

https://www.youtube.com/watch?v=iCylfLZ-vkM 

 

Klip: Dolkestødslegenden, Den tabte generation og Verdenskrigene hænger 

sammen. 

www.dr.dk/Gymnasium/Historie 

 

Nazismen som ideologi 

https://da.wikipedia.org/wiki/Nazisme 

 

Perspektivering: lærerfremstillet sammenfatning (tekst) af Bryld, Verden efter 

1914, kap. 6 Den kolde krig fra www.systime.dk 

 

Omfang 

 

Ca. 66 sider 

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 

grundholdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktu-

el sammenhæng. 

Træning i metode: 

- At formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fa-

genes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi. 

 

Faglige fokuspunkter: 

https://www.youtube.com/watch?v=0JjlhPzbZ8w
https://www.youtube.com/watch?v=iCylfLZ-vkM
http://www.dr.dk/Gymnasium/Historie
https://da.wikipedia.org/wiki/Nazisme
http://www.systime.dk/


 

Side 6 af 21 

- Ideologiernes kamp i det 20. århundrede (liberalisme, kommunisme og 

nazisme) 

- Tidens tanker: Imperialisme (Vestens selvforståelse) og nationalisme 

- Første verdenskrig 

- Den russiske revolution og Sovjetunionens kommunisme 

- Versaillesfreden og Weimarrepublikken 

- Tyskland som etpartistat/den totalitære stat 

- Antisemitismen 

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

- Perspektivering: Kold krig 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser.  
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Titel 3 

 

Samfundsfag særfagligt: Det danske demokrati 

Indhold Kernestof: 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 1. udgave 2012, s. 104-

126 

- Jacobsen Benny & Outzen, Ove; Liv i Danmark, Columbus 1. udgave, s. 

78-81 

- Kultur og samfund s. 50-62  

 

Supplerende materialer: 

- Samfundsstatistik 2014, Colubus 2014, Tabel 1.1, figur 2.2 & Tabel 5.9 

- Larsen, Kristian B. m.fl.:  Afsløring- Kvotekoner sponsor for top-

embedsmands sejlklub, artikel fra Ekstra Bladet den 24. august 

2017http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/afsloering-

kvotekonger-sponsor-for-top-embedsmands-sejlklub/6790626 

- Lola Jensen: Du skal ikke være for sød mod dit barn, artikel fra tv2.dk den 

24. februar 2016. http://livsstil.tv2.dk/samliv/2016-02-24-lola-jensen-du-

skal-ikke-vaere-for-soed-mod-dit-barn 

- Ukendt, DF foreslår peberspay i supermarkeder” ,artikel fra tv2.dk den 

24. maj 2016 http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-05-24-df-foreslar-salg-af-

peberspray-i-supermarkeder 

- Visning af to film: Kontrol af regeringen & Lovgivningsprocessen 

http://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm 

- Magasinet Notat no. 113: EU i grove træk: 

http://www.notat.dk/magasiner/2014/eu-i-grove-traek 

- Film http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/EUs_historie.aspx 

- Film: 

http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/Hvad_laver_eu.aspx 

- Film: 

http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/EUs_institutioner.aspx 

- Bendixen, Pernille: Vi skal forbyde de ”mobile stoffængsler”, burka og 

niqab, i det offentlige rum, debatartikel publiceret i Jyllands-Postend den 

2. august 2018 

 

Omfang 

 

Ca. 18 lektioner á 45min. og ca. 50 sider 

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 gennemføre en mindre empirisk undersøgelse 

- At kunne formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på 

fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi 

 

Faglige fokuspunkter: 

Demokratiformer, magtbegreb, grundloven, frihedsrettigheder, EU, globalisering, 

lokalforvaltning, interesseorganisationer, Eastonsmodel, politiske deltagelsesfor-

mer, lovgivningsprocessen,  

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/afsloering-kvotekonger-sponsor-for-top-embedsmands-sejlklub/6790626
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/afsloering-kvotekonger-sponsor-for-top-embedsmands-sejlklub/6790626
http://livsstil.tv2.dk/samliv/2016-02-24-lola-jensen-du-skal-ikke-vaere-for-soed-mod-dit-barn
http://livsstil.tv2.dk/samliv/2016-02-24-lola-jensen-du-skal-ikke-vaere-for-soed-mod-dit-barn
http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-05-24-df-foreslar-salg-af-peberspray-i-supermarkeder
http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-05-24-df-foreslar-salg-af-peberspray-i-supermarkeder
http://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm
http://www.notat.dk/magasiner/2014/eu-i-grove-traek
http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/EUs_historie.aspx
http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/Hvad_laver_eu.aspx
http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/EUs_institutioner.aspx


 

Side 8 af 21 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser 
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Titel 4 

 

Samfundsfag særfagligt: Ideologier & partier 

Indhold Kernestof: 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 1. udgave 2012, s. 

21-23 & 127-134 & 146-154 

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

115-118 

- Kureer, Henrik m.fl. Samfundsfag C Systime 3. udgave 2012, s. 24-49  

 

Supplerende materialer: 

- Rose, Caspar Rose: Giv os ideologien tilbage, uddrag af kronik fra 

Berlinske Tidende den 29. august 2014 

- Ukendt: Tabel: Flere og flere spindoktorer fra Ugebrevet A4 den 13. 

marts 2008: 

- Statsministerens Nytårstale 2018: http://www.stm.dk/_p_14610.html 

og  https://www.dr.dk/tv/se/efter-nytarstalen-tv/statsministerens-

nytarstale-2017/statsministerens-nytarstale-10#!/ 

- Partiernes hjemmesider 

- Spillefilmen: Kongekabale. Instrueret af Nikolaj Acel fra 2004 

Omfang 

 

Ca. 26 lektioner á 45min. /40 sider 

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 sammenhæng  

- At kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede 

materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale. 

- At kunne gennemføre en mindre empirisk undersøgelse 

- At kunne formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt 

på fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig termino-

logi 

 

Faglige fokuspunkter: 

- De tre grundideologier 

- Varianter af grundideologier 

- Poulisme 

- Værdi og fordelingspolitik 

- De enkelte politiske partier, forskellige partityper  

- Kvalitativ og kvantitativ metode.  

- Politisk kommunikation 

- Spindoktorer, 4. statsmagt samt medialiseringen.  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser 

 

http://www.stm.dk/_p_14610.html
https://www.dr.dk/tv/se/efter-nytarstalen-tv/statsministerens-nytarstale-2017/statsministerens-nytarstale-10#!/
https://www.dr.dk/tv/se/efter-nytarstalen-tv/statsministerens-nytarstale-2017/statsministerens-nytarstale-10#!/
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Titel 5 

 

Særfaglig religion: Introduktion religion 

Indhold Andreassen, Esben (m.fl): Religion og kultur – en grundbog. Systime 2002. s. 260-

262, s. 29-30, s. 13-15, s. 18-21, s. 266 

Videoklip: 

https://www.youtube.com/watch?v=p6dtNI9s_6k 

https://www.youtube.com/watch?v=5d2Zh318kRY 

https://www.youtube.com/watch?v=-JAl2BZaQmk                            

https://www.youtube.com/watch?v=p6dtNI9s_6k 

https://www.youtube.com/watch?v=5d2Zh318kRY 

https://www.youtube.com/watch?v=-JAl2BZaQmk 

Omfang 

 

10 sider 

Særlige fokuspunk-

ter 

Religions fænomener 

Religionsfaglige metoder 

Søge information på nettet 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Kollaborativt arbejde 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p6dtNI9s_6k
https://www.youtube.com/watch?v=5d2Zh318kRY
https://www.youtube.com/watch?v=-JAl2BZaQmk
https://www.youtube.com/watch?v=p6dtNI9s_6k
https://www.youtube.com/watch?v=5d2Zh318kRY
https://www.youtube.com/watch?v=-JAl2BZaQmk
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Titel 6 

 

Særfaglig religion: Islam 

Indhold Andreassen, Esben (m.fl): Religion og kultur – en grundbog. Systime 2002. s. 

165-177m, 178-180 

Nielsen, Peter Boile (red.): Religionshåndbogen. GADs forlag , 2000, s. 197-

198 

Hvidber-Hansen, Finn O.: Koranen. Spektrum/forum Publishers 1997. s. 39, 

s.125-126 og s. 132-134 

Reimick, Sofie (m.fl): Kultur og samfund – en grundbog til kultur- og sam-

fundsfagsgrupen. 

Systime 2009. s. 43-45 

Madsen, Lene (m.fl): Grundbogen til Religion C. Systime 2012. s.114-115 

Koranen (Sura 2, 232): http://www.forlagetvandkunsten.dk/100053/ 

Koranen (Sura 24,31): http://www.forlagetvandkunsten.dk/102658/ 

Koranen (Sura 33, 59): http://www.forlagetvandkunsten.dk/103437/ 

Andreasen, Esben (red.) Al-Bukhari Hadith-samling  Systime  2007. s 60 

(SB1848, OB7:67) 

Rasmussen, Morten: Sharia er troens kilde. Kristeligt-Dagblad 3.10.2003 

Boel, Erik: Retten til at bære slør. Information 13.10.2017 

Christensen, Jan Køpke: Klædedragt. Burkaer skal forbydes.jv.dk. 6.10.2017 

Overgangsritualer og renhed i islam: 

http://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ ih/forskning/ 

forskningsformidling/religionsguiden/islam#overgangsritualer 

 

Film- og videoklip: 

Myten om kabaaen: 

https://www.youtube.com/watch?v=6htVBB0Vrro  

World's Largest Pilgrimage - Hajj Documentary: 

https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI 

https://www.youtube.com/watch?v=3gG8YAUqVIs   dervish - udpluk 

https://www.youtube.com/watch?v=girFDiP7660    ashura – udpluk 
Når Sharia dømmer  - 27juli 2009. DR1, Horisont Special:  

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=010907272140 

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-03-07-ekspert-om-sharia-raad-det-er-decideret-

kvaksalveri 

Omfang 

 

30 sider 

Særlige fokus-

punkter 

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

mer. 

Religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og 

nutid. Islam og demokrati (sharia, burka mm). 

Arbejde med enkeltfaglige problemstillinger. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/pararbejde 

 

http://www.forlagetvandkunsten.dk/100053/
https://www.youtube.com/watch?v=6htVBB0Vrro
https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI
https://www.youtube.com/watch?v=3gG8YAUqVIs
https://www.youtube.com/watch?v=girFDiP7660
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=010907272140
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-03-07-ekspert-om-sharia-raad-det-er-decideret-kvaksalveri
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-03-07-ekspert-om-sharia-raad-det-er-decideret-kvaksalveri
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Titel 7 

 

Særfaglig religion: Kristendom 

Indhold Andreassen, Esben (m.fl.): Religion og kultur – en grundbog. Systime 2002. s. 

135-142, 144-145, 149-151m, 156-157 

Reimick, Sofie (m.fl.): Kultur og samfund – en grundbog til kultur- og sam-

fundsfagsgruppen  

Systime 2009, s. 128, s. 130-131 

Madsen, Lene (m.fl.): Grundbogen til Religion C. Systime 2012. s. 11-15 

http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline:  

1. Mosebog 1-3; Markusevangeliet 5, 25-34; Matthæusevangeliet 5, 1-26; 17, 1-

13; 19, 16-26; Johannesevangeliet., 2,13-25 

Hyldahl, Niels (red.): Evangelierne synoptisk opstillede. Det Danske Bibelsel-

skab. 1996., s. 205-206 ø. (Korsfæstelsen) 

Petersen, Asbjørn: Martin Luther, 12.11.05. Kristeligt Dagblad 

Bastrup, Helle: Vi risikerer, at religion bliver reduceret til et redskab. (uddrag) 

Kristeligt Dagblad 28.9. 2016 

http://www.km.dk/folkekirken/kirkestatistik/folkekirkens-medlemstal/ 

http://www.bibelselskabet.dk/ombibelen/bibelentilhoejtiderne/trinitatis  

http://k-tekst.blogspot.dk/p/trosbekendelsen.html 

 

Film- og videoklip 

https://www.youtube.com/watch?v=Ew-zUuUnsko  (Herodes’ Tempel) 

https://www.youtube.com/watch?v=u9zujnEd--g (Jerusalem i dag) 

Till, Eric: Luther. 2003 (de første ca. 45 min) 

Konfirmation var livsvigtig i 1800-tallet. Den Gamle By. 2014: 

https://www.youtube.com/watch?v=IwGkLQnt504 

2 – Danskernes tro. 3 april 2013: 

https://www.youtube.com/watch?v=5TcvWiHoFBI 

 

 

Omfang 

 

44 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelses-

former. 

Kristus. 

Kristendom i det senmoderne samfund 

Forklare, undersøge og diskutere enkeltfaglige problemstillinger ved anvendel-

se af begreber og viden fra fagenes kernestof  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/pararbejde 

 

 

http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline
http://www.km.dk/folkekirken/kirkestatistik/folkekirkens-medlemstal/
http://www.bibelselskabet.dk/ombibelen/bibelentilhoejtiderne/trinitatis
http://k-tekst.blogspot.dk/p/trosbekendelsen.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ew-zUuUnsko
https://www.youtube.com/watch?v=u9zujnEd--g
https://www.youtube.com/watch?v=IwGkLQnt504
https://www.youtube.com/watch?v=5TcvWiHoFBI
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Titel 8 

 

Tværfagligt: Indvandring og integration 

Indhold Historie: 
Kernestof: 

- Peter Bejder m.fl.: Fra Huguenotter til Afghanere, Systime, 2003, s. 9-15, 

32-35, 42-46, 73-79, 85-91, 133-137, 161-170, 177-186  

 

Kilder 

- Om indvandrere som løntrykkere, tekst 35 i Bejder, 2003 

- Per Madsen om indvandrere i Ishøj, tekst 45 i Bejder, 2003 

 

Supplerende stof: 

- Dokumentar: 100 års indvandring, episode 1,2, 5 og 6 

http://hval.dk/mitCFU/Samling.aspx?mode=2 

- DR dokumentar: Historien om Danmark, uddrag fra episode 1 og 2 

https://www.dr.dk/skole/historie/historier-om-danmark 

- Regeringens mål for ghetto-områder 2030. Diskussion ud fra link: 

https://www.trm.dk/da/nyheder/2018/nye-maalrettede-boligpolitiske-

initiativer-skal-bekaempe-parallelsamfund 

- Statsborgerskab og danskhed. Diskussion ud fra link: 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/grafik-saadan-er-de-nye-regler-faa-

dansk-statsborgerskab 

 

Samfundsfag: 
Kernestof: 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 1. udgave 2012, s. 39-53 

& 57-81 

- Ærkedansker – Perkerdansker s. 9-18 & 79-95 & 98-106 

Supplerende stof: 

- Driesen, Nilas Røpke: Mange unge indvandrere ønsker slet ikke at være 

danske, Information den 15. oktober 2016 

https://www.information.dk/debat/2016/10/unge-indvandrere-oensker-

slet-vaere-danske 

- Ukendt: Trainsurfer- Jeg ved det er dumt, artikel fra BT den 15. septem-

ber 2012 

- Danmarks Statistik: Indvandrere i Danmark 2016 figurer og tabeller fra s. 

17,24,32,33,40,73 & 77 

https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=20704 

- Jon Faber: ”Den særlige danske nationale identitet” Information 

22.3.2013 https://www.information.dk/bogforbog/2013/03/saerlige-

danske-nationale-identitet 

- Lisbeth Knudsen: ”Er vi ved at dræbe de værdier vi vil forsvare?” Altin-

get 9.2.2018 https://www.altinget.dk/artikel/lisbeth-knudsen-er-vi-ved-at-

draebe-de-vaerdier-vi-vil-forsvare 

- Salomonsen, J.: Skoleforsker: Derfor klarer indvandrer-drenge sig dår-

ligt i skolen. fra www.videnskab.dk., 2015 

- Danmarks Statistik (2017): Figur 3.2: Personer med erhvervskompeten-

cegivende uddannelse. Indvandrere i Danmark.  

- Yallahrup Færgeby 1 - Onkel 2Pacs Kamptrick 

http://hval.dk/mitCFU/Samling.aspx?mode=2
https://www.dr.dk/skole/historie/historier-om-danmark
https://www.trm.dk/da/nyheder/2018/nye-maalrettede-boligpolitiske-initiativer-skal-bekaempe-parallelsamfund
https://www.trm.dk/da/nyheder/2018/nye-maalrettede-boligpolitiske-initiativer-skal-bekaempe-parallelsamfund
https://www.dr.dk/nyheder/politik/grafik-saadan-er-de-nye-regler-faa-dansk-statsborgerskab
https://www.dr.dk/nyheder/politik/grafik-saadan-er-de-nye-regler-faa-dansk-statsborgerskab
https://www.information.dk/debat/2016/10/unge-indvandrere-oensker-slet-vaere-danske
https://www.information.dk/debat/2016/10/unge-indvandrere-oensker-slet-vaere-danske
https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=20704
https://www.information.dk/bogforbog/2013/03/saerlige-danske-nationale-identitet
https://www.information.dk/bogforbog/2013/03/saerlige-danske-nationale-identitet
https://www.information.dk/bogforbog/2013/03/saerlige-danske-nationale-identitet
https://www.altinget.dk/artikel/lisbeth-knudsen-er-vi-ved-at-draebe-de-vaerdier-vi-vil-forsvare
https://www.altinget.dk/artikel/lisbeth-knudsen-er-vi-ved-at-draebe-de-vaerdier-vi-vil-forsvare
https://www.altinget.dk/artikel/lisbeth-knudsen-er-vi-ved-at-draebe-de-vaerdier-vi-vil-forsvare
http://www.videnskab.dk/
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https://www.youtube.com/watch?v=g8-PPjpDK78 

- Kestler, Amalie m.fl.: Forskelle mellem danskere og nydanskere blæses 

ud af proportioner, Politiken 3. juni 2016 

https://politiken.dk/debat/art5624670/Forskelle-mellem-danskere-og-

nydanskere-bl%C3%A6ses-ud-af-proportioner 

- Blok på bistand del 2, Dokumentar vist den 26. november 2014 på DR 

Religion: 
Jødedom 

Andreassen, Esben (m.fl): Religion og kultur – en grundbog. Systime 2002. s. 

113-120, 122-123, 126-127, 130-132 

2. Mosebog 20,1-17 

Andreassen, Esben: Mennesket og magterne - en tekstsamling. Gyldendal 1992. 

s. 68-69 

Uddrag fra: 

Luther og jøder: http://luther-2017.dk/luther-og-joeder/ 9.september 2017 (ud-

drag) 

Bjergger, Anna-Lise: Omskærelse er en mands tegn på jødedom. Religion.dk. 

15.6.2017 

 

Film og videoklip: 

100 års indvandring 2:6: 

https://www.youtube.com/watch?v=kNcghVPKt0c  

Bar Mitzvah Religious Ceremony & Celebratory Party NYC: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oc8G2C-oCac 

Shabbat/sabbath: https://www.youtube.com/watch?v=bqe3uOjs0Bo 

Gutkin, Ulrik: Mig og jøderiet. DR 2009. dokumentar 

  

Islam (Nedenstående er allerede angivet under Titel 2: Islam): 

Andreassen, Esben (m.fl): Religion og kultur – en grundbog. Systime 2002. s. 

165-177m, 178-180 

Nielsen, Peter Boile (red.): Religionshåndbogen. GADs forlag , 2000, s. 197-198 

Reimick, Sofie (m.fl): Kultur og samfund – en grundbog til kultur- og samfunds-

fagsgrupen s.  

Systime 2009. s. 43-45 

Madsen, Lene (m.fl): Grundbogen til Religion C. Systime 2012. s.114-115 

Koranen (Sura 2, 232): http://www.forlagetvandkunsten.dk/100053/ 

Koranen (Sura 24,31): http://www.forlagetvandkunsten.dk/102658/ 

Koranen (Sura 33, 59): http://www.forlagetvandkunsten.dk/103437/ 

Andreasen, Esben (red.) Al-Bukhari Hadith-samling  Systime  2007. s 60 

(SB1848, OB7:67) 

Rasmussen, Morten: Sharia er troens kilde. Kristeligt-Dagblad 3.10.2003 

Boel, Erik: Retten til at bære slør. Information 13.10.2017 

Christensen, Jan Køpke: Klædedragt. Burkaer skal forbydes.jv.dk. 6.10.2017 

Film og video: 
Når Sharia dømmer  - 27juli 2009. DR1, Horisont Special:  

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=010907272140 

https://www.youtube.com/watch?v=g8-PPjpDK78
https://politiken.dk/debat/art5624670/Forskelle-mellem-danskere-og-nydanskere-bl%C3%A6ses-ud-af-proportioner
https://politiken.dk/debat/art5624670/Forskelle-mellem-danskere-og-nydanskere-bl%C3%A6ses-ud-af-proportioner
http://luther-2017.dk/luther-og-joeder/
https://www.youtube.com/watch?v=kNcghVPKt0c
https://www.youtube.com/watch?v=Oc8G2C-oCac
https://www.youtube.com/watch?v=bqe3uOjs0Bo
http://www.forlagetvandkunsten.dk/100053/
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=010907272140
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http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-03-07-ekspert-om-sharia-raad-det-er-decideret-

kvaksalveri 

Religion tværfagligt set: 

Nygaard, Anders (red.): Gads leksikon om islam. GADs forlag 2008. Opslag 

omskæring. s. 217(uddrag) 

Hybel, Kjeld og Benner, Torben: Ni ud af 10 danskere vil forbyde rituel omskæ-

ring af drengebørn. Politiken 11.6.2016 

Koranen 24,30-31 http://www.forlagetvandkunsten.dk/102657/ 

Kalot: https://www.religion.dk/leksikon/K) 

Berle, Tanja Camilla: Tørklædet er også en kristen tradition (uddrag). Kristeligt- 

Dagblad. 16.7.2008. 

Ahrenst, Stinna: Religionernes spiseregler (uddrag). Religion.dk 9.6.2007 

Kjerkegaard, Else Marie: Religion og integration. Religion.dk 1.3. 2002 

Rasmussen, Morten: Religion giver unge en identitet og et fællesskab. Kristeligt 

Dagblad. 7.6.2007 

Hjemmesider 

http://www.machsikehadas.dk/ 

http://www.hizb-ut-tahrir.dk/ 

http://bethesda.dk/ 

Videoklip: 

Israeli ultra-Orthodox Jews 'harass' 8-year-old girl over dress: 

https://www.youtube.com/watch?v=waTGCXkcyTM  

America’s most radical Christian hate groups:  

https://www.youtube.com/watch?v=7O4hhEOtGF8 

Boko Haram Series:  

https://www.youtube.com/watch?v=wAv3ij3q-jk 

Omfang 

 

Historie: ca. 94 sider 

Samfundsfag: 24 lektioner á 45 min./ ca. 52 sider 

Religion: 40 sider (+ islam). 

Særlige fokus-

punkter 

Historie: 
Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

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

keltfaglige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fa-

genes kernestof. 

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

sen 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 samspil 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. 

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-03-07-ekspert-om-sharia-raad-det-er-decideret-kvaksalveri
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-03-07-ekspert-om-sharia-raad-det-er-decideret-kvaksalveri
http://www.forlagetvandkunsten.dk/102657/
https://www.religion.dk/leksikon/K
http://www.machsikehadas.dk/
http://bethesda.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=waTGCXkcyTM
https://www.youtube.com/watch?v=7O4hhEOtGF8
https://www.youtube.com/watch?v=wAv3ij3q-jk
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- At formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fage-

nes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi. 

 

Faglige fokuspunkter: 

- Danskernes oprindelse/dansk identitet 

- Polske roearbejdere 

- Jødiske flygtninge i 1800-tallet 

- Romaer 

- Gæstearbejdere i 1960 

- Tendenser i 1980 og 90´erne 

- Immigration 

- Flygtninge 

- Integration 

- Minoritet 

- Push/pull-faktorer 

- Homogen befolkning >< multikulturelt samfund 

- Indfødsret og danskhed -krav til statsborgerskab 

- Globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv 

- Natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og 

nutidigt perspektiv. 

 
Samfundsfag: 
Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

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

keltfaglige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fa-

genes kernestof. 

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

sen af virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede 

problemstillinger. 

- Diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og forti-

dige værdier  

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

og fortidige værdier. 

- 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 fage-

nes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi. 

- Analyse og formidling af statistisk materialer  

- Kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af for-

skellige synspunkter  

Faglige fokuspunkter: 

- De traditionelle samfund, det moderne samfund & senmoderne samfund 

- Socialiseringsprocessen 

- Normer & sanktionsmekanismer 

- Integration og identitetsvalg 
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- Dansk identitet & debatten om den danske identitet 

- Indvandringens kendetegn i Danmark 

- Stereotyper & fordomme & kontaktteorien 

- Rettigheder og pligter i samfundet 

- Anerkendelse (Honneth) 

- Habitus og de tre kapitaler 

 

Religion: 
- Udvalgte sider af yderligere én religion 

- Religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid 

og nutid.  

- Fundamentalisme – herunder forholdet til lov 

 

Tværfagligt 
- Kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materi-

aletyper.   

- Formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes 

taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi  

- Anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene 

- Formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige problemstillinger 

ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof  

- Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grund-

holdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammen-
hæng  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser, synopsis-arbejde og 

fremlæggelser. 
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Titel 9 

 

Tværfagligt: Det gode samfund: velfærdsstaten 

Indhold Historie: 
Kernestof: 

- Andersen, Lars m.fl., Fokus 3, Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal 2007 

s. 48-60 

- Carl-Johan Bryld, Verden efter 1914 –i dansk perspektiv, Systime 1. udg., 

4. oplag, 2010, 237-238 

- Carl-Johan Bryld, Danmark fra oldtid til nutid, 1. udg., Gyldendal, s. 174-

178 

- Jonas Wolter, Danmarkshistorisk grundbog, Det ny forlag, 1. udg., 1. oplag, 

2015, s. 137-141, 207-215, 247-248 

 

Kilder 

- Kartofler og ål, beretning af Henry Ulstrup 

- Bertel Dalsgaards beretning om Kanslergadeforliget 

 

Supplerende stof: 

- Klip: Mogens Lykketoft om velfærdsstaten 

https://danmark.systime.dk/index.php?id=852 

- Dokumentar: Velfærd fra vugge til grav (5) 29 min. 

http://kortlink.dk/tvmd 

 

Samfundsfag: 
Kernestof:  

- Brøndum, Peter og Hansen, Thor Banke: Luk samfundet op, 1. udgave 5. oplag 

2012: s. 155-175 & 177-197. 

 

Supplerende stof: 

- Nyhedsindslag fra ABC News fra www.youtube: Denmark happiest place on 

earth https://www.youtube.com/watch?v=fTGKUwMegZ4 

- Udenrigsministeriets hjemmeside om sociale ordninger i Tyskland: 

http://tyskland.um.dk/da/om-tyskland/social%20sikring/sociale-ordninger/ 

- Arbejdsløse Robert: Jeg finder mig ikke i en skid, Ekstra Bladet den 10. sep-

tember 2012 

- Ny dyr pille truer sundhedsvæsenet: 'Koster' 1400 sygeplejersker, artikel fra 

www.tv2.dk den 1. august 2015 http://nyheder.tv2.dk/2015-08-01-ny-dyr-pille-

truer-sundhedsvaesenet-koster-1400-sygeplejersker 

- Samfundsstatistik 2016: Tabel 15.4 & 17.2 & 17.3 & 17.4 & 17.5 & 17.6& 

Figur 16.2 

- ”Den offentlige saldo” fra Danmarks Statistik. 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28233 

- Danmarks Statistik: Statsgæld i Europa 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=21572 

- ECB sænker renten til det laveste niveau nogensinde, fra www.tv2.dk den 10. 

marts 2016 http://nyheder.tv2.dk/business/2016-03-10-ecb-saenker-renten-til-

det-laveste-niveau-nogensinde 

https://danmark.systime.dk/index.php?id=852
http://kortlink.dk/tvmd
http://www.youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=fTGKUwMegZ4
http://tyskland.um.dk/da/om-tyskland/social%20sikring/sociale-ordninger/
http://www.tv2.dk/
http://nyheder.tv2.dk/2015-08-01-ny-dyr-pille-truer-sundhedsvaesenet-koster-1400-sygeplejersker
http://nyheder.tv2.dk/2015-08-01-ny-dyr-pille-truer-sundhedsvaesenet-koster-1400-sygeplejersker
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28233
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=21572
http://www.tv2.dk/
http://nyheder.tv2.dk/business/2016-03-10-ecb-saenker-renten-til-det-laveste-niveau-nogensinde
http://nyheder.tv2.dk/business/2016-03-10-ecb-saenker-renten-til-det-laveste-niveau-nogensinde
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- Reform har fået tusinder ud af kontanthjælpen, fagbladet3f, 23. august 2014. 

https://www.fagbladet3f.dk/nyheder/c19ccbefdffa41bbb3dd7dc4d4ea0332-

20140824-reform-har-faaet-tusinder-ud-af-kontanthjaelpen 

- Samfundsstatistik 2017: Tabel 1.1: Aldersfordeling pr. 1. januar 

- Jensen, Carsten: Vi er på vej mod velfærdsstaten version 2.0 (uddrag) publiceret 

på www.videnskab.dk den 6. juni 2017 

Religion: 
Kernestof: 

I     Jesus’ offentlige fremtræden og budskab  

      tekster til emnet udleveret i fotokopisæt i hvidt omslag  

Jesus’ budskab samlet   Mk 1,14-15  

Budskabet 1  - Guds Rige Lk  6,17-26 / Mt 11,1-5 / Mk 4,35-41 

Budskabet 2  - Nært      Mt 12,22-30 /Mt 10,23/Mk  9,2-3 /Mk  13,26-33 / 

                                           1.Tess 4,13-18 

Budskabet 3  - Omvendls Mk 10,17-27 ”Den rige mand”  

                                            Mt 25,31-46  ”Verdensdommen” 

          Mt   5,  1-48  ”Bjergprædikenen” / (Mk 9,33-35)    

   Mt 18,21-35  ”Den gældbundne tjener” 

Budskabet 4  - Tro       Lk 15,11-32  ”Den fortabte søn”   

Næstekærlighedsidealet    Morell ”Kristen først -så socialist” læserbrv JP,  2012 

Supplerende stof: 

II   Etik  - Determinisme-indeterminisme //ansvar-skyld-straf 

P. B. Nielsen/A. Simonsen ”Etiske problemer og ideer”, 1982:  

      teksterne (i uddrag) 1/2/3/14/ 15 a og b / DR1 Lydighedens dilemma  

N. A. Nielsen ”Frihed og ansvar”, 1990, s. 30-33 (i uddrag):  

     Sartre ”Eksistentialisme er humanisme” 

 

Omfang 

 

Historie: ca. 48 sider 

Samfundsfag: ca. 55 sider samt 20 lektioner af 45 minutter. 

Religion: ca. 21 sider  

Særlige fo-

kuspunkter 

Historie 
Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

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

faglige 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 pro-

blemstillinger 

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

opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Dan-

mark i samspil med omverdenen. 

Træning i metode: 

- At kunne indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materi-

aletyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale 

- At kunne argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne ind-

gå i en faglig dialog. 

https://www.fagbladet3f.dk/nyheder/c19ccbefdffa41bbb3dd7dc4d4ea0332-20140824-reform-har-faaet-tusinder-ud-af-kontanthjaelpen
https://www.fagbladet3f.dk/nyheder/c19ccbefdffa41bbb3dd7dc4d4ea0332-20140824-reform-har-faaet-tusinder-ud-af-kontanthjaelpen
http://www.videnskab.dk/
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- At kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af for-

skellige synspunkter. 

- At formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes 

taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi. 

 

Faglige fokuspunkter: 

- Grundloven 

- De første socialreformer i 1890’erne 

- Økonomisk krise i 1930’erne 

- Kanslergadeforliget og socialreformen 

- Velfærdsstatens opblomstring i 1960’erne 

- 1960’ernes nye samfund: Livsvilkårenes ændring og den nye middelklasse 

- Oliekrisen og velfærden under pres i 70’erne og 80’erne 

- Det nye socialdemokrati og de nyliberale -Velfærdsstaten i 90-00´erne 

- Velfærdsmodeller og velfærdsstatens udfordringer i dag herunder globalisering 

- Dansk identitet og historie 

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

 

Samfundsfag: 
Træning i: 

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

faglige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes 

kernestof. 

- Kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materiale-

typer, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale  

- ̶ At kunne argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne 

indgå i en faglig dialog. 

- At formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes 

taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi. 

- Analyse og formidling af statistisk materialer  
 

Faglige fokuspunkter: 

Leverandører af velfærd (stat, marked, civilsamfund, Maslows behovspyramide, de 

tre velfærdsmodeller, interne og eksterne udfordringer for den universelle vel-

færdsmodel, nedskæring-og udvidelsesstrategi, globalisering/outsourcing, det øko-

nomiske kredsløb, de økonomiske mål, finanspolitik, pengepolitik & strukturpolitik 

 
Religion: 
I   Frelsesopfattelserne  

1/ Klassisk jødiske opfattelse     Moseloven / den velfortjente løn 

2/ Kristen opfattelse        Næstekærlighedsidealet / den ufortjente løn 

Diskussion af velfærdssamfundets rødder: kristendom - socialisme 

II  Etik 

Retsopgøret efter 2. Verdenskrig: 

     Menneskesyn: determinisme - indeterminisme  

     Nürnbergproces: positiv ret - naturret / forbrydelse mod menneskeheden 

 

- Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser, synopsis-arbejde og 

fremlæggelser. 
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