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Titel 8 Tværfagligt: Velfærdsstaten 

Indhold Historie: 

Kernestof: 

- Bryld, Carl-Johan, Danmark fra oldtid til nutid, 1. udgave 2000, s. 

174-209, 232-276 

- Andersen, Lars, Fra verdenskrig til velfærd, 1. udgave 2010 s. 48-60 

 

Supplerende stof: 

 

- Danmarkshistorien.dk - http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/1915-demokrati-og-valgret-historien-om-de-syv-

fer/ 

- http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/danmarks-riges-grundlov-af-5-juni-1915/ 

- CFU.dk – Dokumentar om det store krak 1929 

- Danmarkshistorie.dk. Kilde: Augusta Erichsens beretning om 

kanslergadeforliget 

 

Samfundsfag: 

Kernestof: 

- Brøndum, Peter & Hansen, Thor Banke, Luk samfundet op, udg. 1 

Columbus, 2010 s. 155-213 

- Kapitel om velfærdsydelser i bogen Liv i DK 

 

Supplerende stof: 

- Moore, Michael, Sicko, 2007 

- Youtube – stat, marked og civilsamfund.  

- Figurer om BNP, konjunkturer, efterspørgsel, det økonomiske 

kredsløb og økonomisk politik 

- https://www.youtube.com/watch?v=0664AQgLb0w  

- Videnskab.dk https://videnskab.dk/kultur-samfund/quiz-bliver-du-

snydt-af-falske-videnskabsnyheder  

- Danmarks Statistik: figurer og tabeller. Bl.a. om vækst, inflation og 

arbejdsløshed. 

- Ritzau, Mængden af sort arbejde stagnerer i Danmark, 22.05.2017 

- Redder, Gitte, Valgforsker: Danskernes modstand mod brugerbetaling 

har aldrig været større, avisen.dk, 24.03.2017 

- Esbensen, Brian, De velstillede har glemt, at velfærdsstaten er til for 

dem, Information 21.01.2012, 

- Tang, Uffe, Velfærden vil blive markant forandret, Berlingske 

Tidende, 31.01.2011 

https://www.youtube.com/watch?v=0664AQgLb0w
https://videnskab.dk/kultur-samfund/quiz-bliver-du-snydt-af-falske-videnskabsnyheder
https://videnskab.dk/kultur-samfund/quiz-bliver-du-snydt-af-falske-videnskabsnyheder


 

Religion:  

Kernestof: 

- Esben Andreasen m.fl.: Religion og kultur, Systime, 2009: s.144-155; 

166-170 

- Matthæus 5-7: Bjergprædikenen 

- Lukas 10, 25-37: Den barmhjertige samaritaner 

- Matthæus. 22, 37-49: Det dobbelte kærlighedsbud. 

- Marie Krarup: Den syriske flygtning er ikke min næste. Kristeligt 

Dagblad, 2015. 

- Kim Hartzner: Svar til Marie Krarup: Den syriske flygtning i nød er 

også min næste. Kristeligt Dagblad, 2015. 

- Charlotte Knagh Vestergaard: Kristendommens Omsorgshistorie, 

www.religion.dk , 2007. 

- Ingrid Ank: Diakoni i Jesu fodspor. Kristeligt Dagblad, 2006 

Multimedier:  

- DR: Fem skarpe om Luther 

Supplerende stof: 

- Religionsnørden: kristendom basis: 

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

- DR: Fem skarpe om Jesus. 

- Reformationen 1517-2017 – hvad skete der lige der? 

https://luther2017.dk/jubilaeet/jubilaeet-for-boern-og-unge/#c2917  

 

Omfang 

 

Historie: ca. 48 lektioner á 45 min.  

Samfundsfag: 30 lektioner á 45 min. 

Religion: 22 lektioner á 45 min. 

Synopsisøvelse: 12 lektioner á 45 min. (indregnet i de tre fag) 

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i faglige mål: 

- Anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i 

faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og 

kulturelle sammenhænge i Danmark og i andre lande 

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

enkeltfaglige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden 

fra fagenes kernestof. 

http://www.religion.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=Ii_tst8FglE
https://luther2017.dk/jubilaeet/jubilaeet-for-boern-og-unge/#c2917


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

forståelsen af virkelighedsnære problemstillinger, herunder 

professionsrettede problemstillinger. 

- 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. 

- Undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og 

udviklingstendenser med brug af begreber samt kvalitative og 

kvantitative data. 

- kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske og danske 

fremtrædelsesformer, herunder både nutidige og klassiske tekster. 

- religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i 

fortid og nutid 

 

Træning i metode: 

- Kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede 

materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale 

- 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. 

 

 

Faglige fokuspunkter historie 

- Udviklingen af den danske velfærdsstat 

- 1890´erne 

- Det store krak 1929 

- Kanslergadeforliget i 1933 

- Kritik af velfærdsstaten i 1950´erne og 1960´erne 

- Folkepension i 1956 

- Velfærdsstaten gyldne periode i 1960´erne  

- Oliekrisen og højkonjunkturens farvel 

- Lavkonjunkturen i 1970´erne 

- Jordskredsvalget i 1973 

- Bistandsloven 1976 

- Fattig 80´erne og Poul Schlüter  

- Nyrups udliciteringer og privatiseringer i 1990´erne 

 

 

Faglige fokuspunkter samfundsfag 

- Velfærdsydelser 

- Velfærdsmodeller 

- Velfærdsstatens udvikling 



- Velfærdsprincipper 

- Stat, marked og civilsamfund 

- Det økonomiske kredsløb 

- Økonomiske mål og målkonflikter 

- Økonomiske styringsinstrumenter fx finanspolitik og pengepolitik 

- Strukturpolitik 

- Velfærdsstatens udfordringer 

- Mulige løsninger på velfærdsstatens udfordringer 

- De økonomiske skoler 

- Forskellige former for økonomi – planøkonomi, blandingsøkonomi og 

markedsøkonomi 

- Forskellige former for arbejdsløshed 

- Høj og lavkonjunktur 

- Diverse statistikker 

 

Faglige fokuspunkter Religion 

 

Jødedommen på Jesu tid 

Introduktion til kristendommen 

Kristendommens grundlæggelse:  

- Jesus og opgøret med loven og de jødiske autoriteter 

- Næstekærlighed: Det dobbelte kærlighedsbud og Den gyldne regel 

- Jesu død og genopstandelse: Den nye pagt. Frelse. 

- Paulus og den tidlige kristendom 

- Dåb og nadver 

- Dåben som overgangsritual 

Reformationen 

Kirkens rolle før velfærdsstaten 

Kristendommens omsorgshistorie 

Debat om hvem ’næsten’ er med paralleller til Den barmhjertige samaritaner. 

Sekularisering 

Folkekirkens rolle i dag 

 

Tværfagligt: 

- Kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede 

materiale 

- typer.   

- 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 

grundholdninger samt analysere deres betydning i en historisk og 

aktuel sammenhæng  

Synopsis materiale: 

- Thorsten Asbjørn Lauritsen: Klostre opfandt hospitalet. Kristeligt 

Dagblad, 2007 

- Camilla Stampe: Kræver krisen et opgør med velfærdsstaten? 

www.information.dk , 2012 

- Statistik: figur 5.2. Velfærdskommissionens analyserapport, kapitel 8, 

maj 2004  

- Uddrag af folketingsdebatten om Kanslergadeforliget 30. januar 1933 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser, synopsis-arbejde, 

it-relateret undervisning, øvelser og fremlæggelser. 

 

 

Titel 9 Særfagligt religion: Etik 

Indhold Kernestof: 

- Motzfeldt, Dorte Thelander: Religion og etik – en grundbog til etik i 

religionsfaget, Systime 2016, s. 13-19, 66-73 

Supplerende stof: 

- DR3: Homohelbredelsen, 2016. 

 

Omfang 

 

Religion: 8 lektioner á 45 min.  

Særlige 

fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i faglige mål: 

- etiske, herunder religionsetiske, problemstillinger 

- religionsfaglige metoder. 

 

I temaet har vi helt overordnet arbejdet med etikske positioner i form af 

lykkeetik, pligtetik og forskellige opfattelser af det kristne 

næstekærlighedsbegreb. Vi har desuden set på emnerne håndtryk og 

forskellige kristnes syn på homoseksualitet.  

http://www.information.dk/


 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, pa- og gruppearbejde, individuelle skriveøvelser, it-

relateret undervisning, øvelser og fremlæggelser, læreroplæg, 

klassediskussioner  

 

 


