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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin August – December 2017, Januar – Maj 2018 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau KS 

Lærer(e) Carsten Søndergaard Kudsk (Historie) & Carsten Søndergaard Kudsk (samfundsfag) & 

Kristian Sandholm Poulsen (religion)  

Hold 17o (1.o) 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Særfagligt Historie: Styreformer 

Titel 2 Særfagligt Historie: Ideologiers kamp 

Titel 3 Særfaglig samfundsfag: Det danske demokrati 

Titel 4 Særfaglig samfundsfag: Partier & ideologier 

Titel 5 Særfaglig religion: Religionsfaget – introforløb 

Titel 6 Særfaglig religion: Jødedom 

Titel 7 Tværfagligt forløb: Indvandring, integration & medborgerskab 

Titel 8 Tværfagligt forløb: Det gode samfund 
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Titel 1 Historie særfagligt: Styreformer 

Indhold Kernestof 

- Carl-Johan Bryld, Verden før 1914 –i dansk perspektiv, 1. udg, 1. Systime 2008, s. 9, 

28 & 181-189 & 192-202 

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

gruppen på HF 1. udgave 2009 Systime s. 24-29 

- Bryld, Carl-Johan: Danmark fra oldtid til Nutid, 1. udgave Munksgaard 1997 s. 40-

47 & 50 & 56-63 & 144-155 & 158 & 169-179 

Kilder: 

- Maleri af Kong Frederik den 2 fra 1581 af Hans Kniper 

- Maleri af Kong Christian den 7. fra 1789 af Jens Juel  

- Lydoptagelse af digt om Guldhornene læst af Poul Reumert: 

http://www.abcr.dk/abcr/reumert.php 

- Kort over Helstaten, hvor de enkelte landsdele er markere-

de:http://1864live.files.wordpress.com/2012/06/danmarkskort.jpg 

- Udvalgte paragraffer fra Danmarks Riges Grundlov fra 1849 fra Danmarkshistori-

en.dk   

- Artikel om Christen Berg fra Den Store Danske: 

http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_hi

storie/Danmark_1849-1945/Christen_Berg 

- Kilde: Proklamationen af visnepolitikken 13. august 

1881http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/proklamationen-af-visnepolitikken-13-august-1881/ (Før-

ste afsnit)  

- Artikel om J. B: C. Estrup fra Den store Danske 

http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_hi

storie/Danmark_1849-1945/Jacob_Br%C3%B8nnum_Scavenius_Estrup  

- Artikel om J. B: C. Estrup fra Dansmarkshistorien.dk 

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

scavenius-estrup-1825-1913/  

- Artikel om forfatningskampen fra Den store Danske: 

http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/

Danmark_1849-1945/Forfatningskampen 

- Artikel forfatningskampen fra Dansmarkshistorien.dk: 

http://danmarkshistorien.dk/perioder/det-unge-demokrati-1848-

1901/forfatningskampen-ca-1870-1901/ 

- Læsebrev til Socialdemokraten fra 1882 fra Adriansen, Inge m.fl.: Fra oplys-

ningstid til Imperialisme 1. udgave 2007, Gyldendal s. 166-167   

Omfang Ca. 24 lektioner á 45 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

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

ståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark i samspil med 

omverdenen. 

Træning i metode: 

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

http://www.abcr.dk/abcr/reumert.php
http://1864live.files.wordpress.com/2012/06/danmarkskort.jpg
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Christen_Berg
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Christen_Berg
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/proklamationen-af-visnepolitikken-13-august-1881/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/proklamationen-af-visnepolitikken-13-august-1881/
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Jacob_Br%C3%B8nnum_Scavenius_Estrup
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Jacob_Br%C3%B8nnum_Scavenius_Estrup
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/jacob-broennum-scavenius-estrup-1825-1913/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/jacob-broennum-scavenius-estrup-1825-1913/
http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Forfatningskampen
http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Forfatningskampen
http://danmarkshistorien.dk/perioder/det-unge-demokrati-1848-1901/forfatningskampen-ca-1870-1901/
http://danmarkshistorien.dk/perioder/det-unge-demokrati-1848-1901/forfatningskampen-ca-1870-1901/
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herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale. 

- At kunne gennemføre en mindre empirisk undersøgelse 

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

sonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi 

 

Faglige fokuspunkter: 

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

per af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper. 

- Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv. 

- Historiefaglig metode og historiebrug. 

- Antikkens demokrati 

- Kongemagten i tidlig Middelalder og senmiddelalderen i Danmark 

- Enevælde i Europa & Danmark 

- Oplysningstiden 

- Borgerlige revolutioner 

- Demokratiet i Danmark 1849 og 1866 Grundloven 

- Forfatningskampen i Danmark 

- Firepartisystemet i Danmark 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser 
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Titel 2 Historie særfagligt: Ideologiernes kamp 

Indhold Kernestof: 

- Bryld, Carl-Johan: Verden efter 1914 - i dansk perspektiv Systime 2006 s. 16-18 

& 31-38 & 46-51 & 59-73& 94-100 & 121-136 & 149-165 & 167-180 & 325-

337 

- Grubb, Ulrik: Overblik – verdenshistorie i korte træk, 1. udgave 2005 Gyldendal 

s. 138-144 

- Lars Andersen, Fokus 3 Fra verdenskrig til velfærd 1. udgave 5. oplag Gyldendal 

2010 s. 9-10 & 28-32 

 

Kilder/supplerende materialer: 

- Hobson – imperialismen et studie 

- Youtubevideoer om Versaillestraktaten: 

https://www.youtube.com/watch?v=vrYhLNQMRro og 

https://www.youtube.com/watch?v=0jycVFL8CNM 

- Dokumentar: Stalin (2) –  58 min. Despoten vist på DR tv den 11. januar 

2010 

- Dokumentar: Hitlers vej til magten (1) – Truslen, vist på DR 1. september 

2014 55 min. 

- Kilde: Uddrag af NSDAP´s partiprogram fra 1920 fra Smith, Torben: Nazisme 

og nynazisme, 1. udgave 1998 Munksgaard s. 22-24 

- Kilde: Churchills jerntæppetale, 5. marts 1946 

- Kilde: Stalins svar på Churchills jerntæppetale bragt i Parvda den 14. marts 1946 

http://verdenidanskperspektiv.systime.dk/index.php?id=636 

Kilde: Truman doktrinen, 1947 fra Bryld og Haue, Kilder til Den Nye Ver-

den, 1997, s. 18-21 

- Film: Thirteen Days 

- Kilde: Bush-doktrinen, sep. 2002 

- Kilde: Francis Fukuyama med End of history? 

- Kilde: Samuel Huntington: Civilisationernes sammenstød, 1993  

- Kilde: Oversat tale af Josef Stalin: Om Industriledernes Opgaver – Tale 

paa den socialistiske Industris Funktionærers første Unionskonference 4. 

Februar 1931, bragt i bogen: Leninismens problemer, København 1940, 

side 377-379.  

Omfang Ca. 47 lektioner á 45min 

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 grund-

holdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng. 

Træning i metode: 

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

nomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi. 

https://www.youtube.com/watch?v=vrYhLNQMRro
https://www.youtube.com/watch?v=0jycVFL8CNM
http://verdenidanskperspektiv.systime.dk/index.php?id=636
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Faglige fokuspunkter: 

- 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 

- Nazismen 

- Tyskland som etpartistat/den totalitære stat 

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

- Den kolde krig og den kolde krigs afslutning 1989 

- Militantislamisme og 11. september 2001 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejde (den kolde krig), pararbejde, individuelle skriveøvel-

ser.  
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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. 104-109 & 

114-115 & 119-126 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 3. udgave 2017, s. 147-154 

- Jacobsen Benny & Outzen, Ove; Liv i Danmark, Columbus 1. udgave, s. 78-81 
 

Supplerende materialer: 

- 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 

- Småfilm fra Folketinget: ”Kontrol med regeringen” samt ”Fra idé til lov”: 

Visning 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 

Omfang Ca. 14 lektioner á 45min. 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

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

per, 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, lokal-

forvaltning, interesseorganisationer, Eastonsmodel, politiske deltagelsesformer, lovgiv-

ningsprocessen,  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser 

 

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
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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 & 

127-138 &146-154 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 3. udgave 2017, s. 117-118 

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

 

Supplerende materialer: 

- Youtubevideo om ideologier: 

https://www.youtube.com/watch?v=SzEu7rO7TNo&t=227s 

- Partiernes hjemmesider 

- Spillefilmen: Kongekabale. Instrueret af Nikolaj Acel fra 2004 

Omfang Ca. 21 lektioner á 45min. 

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 sam-

spil med omverdenen. 

- Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger 

samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng  
- At kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materialety-

per, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale. 

- At kunne gennemføre en mindre empirisk undersøgelse (kvantitativ metode) 

- 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 

- Poulisme 

- Værdi og fordelingspolitik 

- De enkelte politiske partier, forskellige partityper  

- Kvalitativ og kvantitativ metode.  

- Politisk kommunikation 

- Spindoktorer, 4. statsmagt samt medialiseringen.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SzEu7rO7TNo&t=227s
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Titel 5 Særfagligt (religion): Religionsfaget – Introkursus 

Indhold Religionsfaget (religionsfænomenologi og religionssociologi) 

Fænomenologiske grundbegreber: 

Myte og ritual; Hellig versus profan; Kosmos versus kaos; Bøn og ofring; Helligsted og axis mundi; 
Religiøse eksperter og karismatisk lederskikkelse 

Religionssociologiske grundbegreber: 

Sekularisering/religion og stat adskilles (på det individuelle plan: affortryllelse) vs. afsekularise-
ring/religionens genkomst (på individplan: genfortryllelse), synkretisme (blanding af religioner, 
religioner ændrer sig over tid), pluralisme (jf. multikulturelt samf.), polarisering (rivalisering ml. 
rel.) og maksimalisme/minimalisme (hvor højt religiøst engagement en religiøs aktør/et individ 
har).  

Religionsdefinitioner  

Bl.a. Richard Dawkins, Karl Marx, Mircea Eliade og Armin Geertz og Mikael Rothstein 

Religionsfænomenlogi vs. religionssociologi: 

Religionsfænomenologi:  

Religionernes indhold  

Sammenligne på tværs af rel.  

Fx Hvilke myter har en bst. rel?  

Religionssociologi:  

Religionernes form/udtryk  

Beskr. af religiøse msk.  

Fx Hvorfor er folk religiøse?  

 

Kildekritiske begreber: Indefra-perspektiv: Deltagersynspunkt, en religiøs dagsorden vs. Udefra-
perspektiv: Et eksternt synspunkt (enten en ikke-religiøs kritik eller en videnskabelig, neutral 
fremstilling) 

Indefra-perspektiv:  

Deltager-perspektiv, mest subjektivt, forsva-

rer en bst. religion og udtrykker religiøs hold-

ning og verdenssyn  

Udefra-perspektiv:  

Enten objektivt, neutralt beskrivende (viden-

skabeligt el. agnostisk) eller subjektivt, ofte 

negativt og antireligiøst  

 

Materiale 

Gads Religionsleksikon på religion.dk, flere uddrag fra https://www.religion.dk/leksikon/ - besøgt 
17.9.17 

Lykke-Kjeldsen m.fl.: Begrebsnøglen til religion, flere uddrag fra iBog på systime.dk 
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/ - besøgt 17.9.17 

Madsen, Lene m.fl.: ”Brillekursus” i Grundbog til religion C, Systime 2012, s. 11-19 

Omfang 

 

Dato: 18.08.2017 - 19.09.2017 – 14 lektioner + Sider: Ca. 75 sider 



 

Side 9 af 17 

Særlige fo-

kuspunkter 

Opfylde følgende krav fra bekendtgørelsen (2017):  

̶  religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid 

̶  religionsfaglige metoder 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Diverse arbejdsformer, såsom klasseundervisning, elevoplæg m/u it, læreroplæg m/u 

tavle og it, fælles tekstproduktion, gruppearbejde, CL, klasse-diskussion/-dialog og 

inddragelse af forskellig it. 

 

 

Titel 6 

Særfagligt religion 

Jødedom 

Indhold Læse Torrah/GT 1 Mos 1,1-2,25 (Skabelsesberetningen og Adam og Eva). Der er tale om to forskellige 
myter, det kan man se på rækkefølgen af de ting, som skabes. Første myte er en kosmogoni (verdensska-
belse) og handler om natur, anden myte er en antropogoni (menneskeskabelse) og handler om kultur. 
Begrebspar: Kaos (uorden) og kosmos (orden) + diskussion: Er der tale om én eller to myter? 

Pagtsteologi: Jødernes bibel, Torah, svarer nogenlunde de kristnes gamle testamente. Det handler om 
israelitterne og deres kamp for at bosætte sig i landet Israel og om, hvordan de skal tilbede Gud, Jahve. 
Gud er i GT knyttet til jøderne som folk og landet Israel. Deres pagt er at udføre monoteisme og fx marke-
re dette på kroppen ved omskæring. Til gengæld får de landet. I NT (ny testamente), som jøderne ikke 
anerkender, træder Jesu offer af sit liv for menneskets synd i stedet for denne gamle pagt, og Gud bliver 
universel, dvs. alle menneskers Gud.  

1. Mos 12 (Abrahams udvælgelse) og Grundbog til Rel C (pdf) om jødedom. CL: ”Besøg af ekspert” om 
tekster fra Religion.dk om Abraham, monoteisme og pagt. 

Historie og baggrund – Skabelse, udvælgelse, pagt mv. Udfrielsen fra Egypten. Moses og De 10 bud; Sla-
veriet i Egypten og Moses´ betydning. Moseloven har 613 bud.  

2. Mosebog, 3 (Herren åbenbarer sig for Moses i den brændende tornebusk) + 2. Mosebog, 20 (De 10 
bud).  

FILM Prinsen af Egypten. Læs først online (se link herunder) om Moses, der befriede jøderne, der var 
blevet slaver i Egypten efter at havde levet der i flere generationer. Ordforklaring: Israelitterne er jøder-
ne, Farao er den egyptiske konge, Kana’an er Israel:  

Kong David: En mægtig sagnkonge, som også ses som en kommende messias (frelser). Hans søn Salomo 
bygger templet, der er en central helligdom i Jerusalem. Undersøg Kong David og Kong Salomo – fortæl til 
hinanden; læs Natans forjættelse og om opførelsen af templet i Jerusalem, Pagtens ark, historien om 
tempelbjerget. 

FILM: Rønde, Jeppe: Jerusalem min elskede, Cosmo Film, 2004 

Tekst: Messias og hans rige. Jøderne anerkender ikke Jesus som messias, og venter dermed stadig på 
denne frelserfigur. + M. Melchior: Jødedommen i vor tid, s. 146-48 i uddrag + Læs som forberedelse: 
https://www.religion.dk/interview/j%C3%B8derne-venter-stadig-p%C3%A5-messias 

Jødiske kulturer i Diasporaen – sefardiske og ashkenaziske jøder. Pogromer (jødeforfølgelse) og zionisme 
(politisk jødedom med ønsket om at genetablere landet Israel). Zionisme: 
http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/J%C3%B8dedommen/zionisme 

Jødiske retninger i dag: Ortodokse, konservative, reformjøder Jødisk mystik? Kabalah og hasidisme Tekst: 
Ultraortodokse jøder forulemper kvinder og børn i Jerusalem, Politiken, 2011. 

https://www.religion.dk/interview/j%C3%B8derne-venter-stadig-p%C3%A5-messias
http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/J%C3%B8dedommen/zionisme
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Materialer:  

Andersen, Casper L.: ”Hvad er Talmud?”, religion.dk aug. 2015, besøgt 9.11.2017: 
https://www.religion.dk/joededom/hvad-er-talmud 

Andersen, Simon Ankjær og Hedman, Rikke: 5 skarpe om jødedommen, DR, 04-06-2014, besøgt 1.10.2017 
(kræver unilogin): 
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:5400417b6187a20f782dc66c  

Andreasen, Esben m.fl.: Religion og kultur – en grundbog¸ 1. udg. (uddrag om diaspora) Systime 2002 

Chapman, Brenda og Hickner,  Steve m.fl.: Prinsen af Egypten, amr. tegnefilm 1998, DreamWorks SKG  

Gottschau, Jakob m.fl: ”100 års indvandring - Indvandringens historie”, afsnit 2 (40 min), DR, 2003, besøgt 
efterår 2017:  http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030303301955 

Gutkin, Ulrik: Mig og jøderiet, dokumentarfilm, Copenhagen Film Company ApS , 2009, besøgt efterår 
2017 på: http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030912152135 

Hjortkjær, Christian: ”Historien om tempelbjerget”, religion.dk, marts 2011, bsg. 27.10.17: 
https://www.religion.dk/viden/historien-om-tempelbjerget 

Holst, Niels: ”Ultraortodokse jøder forulemper kvinder og børn i Jerusalem”, Politiken, 28. dec. 2011 

Larsen, Lea B.: ”Jøderne venter stadig på Messias” (interv. m. rabbiner), religion.dk dec 2010, besøgt 
9.11.2017: https://www.religion.dk/interview/j%C3%B8derne-venter-stadig-p%C3%A5-messias    

Lindhardt, Tine m.fl.: ”Moses”, Bibelselskabet.dk, bsgt 11.10.17: 
http://www.bibelselskabet.dk/ombibelen/indhold/persongalleri/moses 

Madsen, Lene m.fl.: ”Jødedom”, uddrag fra Grundbog til religion C, Systime 2012 

Maimonides, Moses ”RaMBaM”: ”Messias og Hans Rige”, fra Mischne Tora (kommentar den jødiske lov-
givning, Halakha), skrevet år 1170-1180, fra Salomonsen, Børge: Tekster til jødedommen, Gyldendal 1972 

Maimonides, Moses ”RaMBaM”: ”Regler for aflivning af dyr” fra Nielsen, Peder Boile: Jødisk eksistens, s. 
53. Gads Forlag 1999 

Pundik, Herbert: ”Zionisme”, opslag på denstoredanske.dk, senest opdateret af redaktionen 24. aug. 
2017, besøgt 16.11.2018: 
http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/J%C3%B8dedommen/zionisme  

Religionsportalen: ”Jødiske hovedretninger i nutiden” systime.dk besøgt 12.11.2017: 
https://religion.systime.dk/?id=c906   

Rønde, Jeppe: Jerusalem min elskede, Cosmo Film, 2004 

Solow, Nanna: “Monoteisme”, opslag i Gads religionsleksikon på religion.dk besøgt 12.10.2017: 
https://www.religion.dk/leksikon/monoteisme 

Troelsen, Børge: ”Abraham”, opslag i Gads religionsleksikon på religion.dk besøgt 12.10.2017: 
https://www.religion.dk/leksikon/abraham 

Troelsen, Børge: ”Pagt”, opslag i Gads religionsleksikon på religion.dk besøgt 12.10.2017: 
https://www.religion.dk/leksikon/pagt 

Ukendt journalist: ”Et Antisemit-Parti under Dannelse”, Ekstra Bladet, 1917, fra ”Om ny dansk forening” 
fra P. Bejder og K. Holt: Fra huguenotter til afghanere, Systime 2013 

https://www.religion.dk/joededom/hvad-er-talmud
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:5400417b6187a20f782dc66c
https://www.religion.dk/viden/historien-om-tempelbjerget
https://www.religion.dk/interview/j%C3%B8derne-venter-stadig-p%C3%A5-messias
http://www.bibelselskabet.dk/ombibelen/indhold/persongalleri/moses
http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/J%C3%B8dedommen/zionisme
https://religion.systime.dk/?id=c906
https://www.religion.dk/leksikon/monoteisme
https://www.religion.dk/leksikon/abraham
https://www.religion.dk/leksikon/pagt
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Kildetekster fra Torrah/GT:  

1. Mosebog 1,1-2,25 (Skabelsen og Adam og Eva); 12,1-9 (Abrahams udvælgelse); 17,1-27 (Omskærelsen) 

2. Mosebog 3,1-22 (Herren åbenbarer sig for Moses i den brændende tornebusk); 20,1-21 (De 10 bud) 

1. Kongebog 6,1; 6,11-13; 6,37-38; 8,1-21 (Natans Forjættelse + Salomo bygger templet)  

 

Omfang 

 

Dato: 29.09.2017 – 29.11.2017: 18 lektioner, Sider: ca. 75 sider 

Særlige fo-

kuspunkter 

Opfylde følgende krav fra bekendtgørelsen (2017):  

 ̶  udvalgte sider af yderligere én religion (foruden kd. og islam) 

̶  religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid 

̶  religionsfaglige metoder 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 Diverse arbejdsformer, såsom klasseundervisning, elevoplæg m/u it, læreroplæg m/u tavle 

og it, fælles tekstproduktion, gruppearbejde, CL, klasse-diskussion/-dialog og inddragelse af 

forskellig it. 
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Titel 7 Tværfagligt: Indvandring, integration og medborgerskab 

Indhold Historie: 

Kernestof: 

- Bejder: Fra Huguenotter til Afghanere s. 32-39, 40-46, 85-91, 100-113, 

121-128, 133-138, 161-170, 177-186  

- Bryld, Carl-Johan: Danmark fra oldtid til Nutid, 1. udgave Munksgaard s. 

134-140 & 159-168 

Supplerende stof: 

- Youtubevideoe: Poul Schlüter træder tilbage - 14. januar 1993 

https://www.youtube.com/watch?v=yFhIk8Vg_tc 

- Kilde: Gjenpart af en Kontrakt fra Strelluf Andels-Mælkeri, 1883 

 

Samfundsfag: 

Kernestof: 

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

53 & 57-84 

- Ærkedansker – Perkerdansker s. 9-18 & 29-33 & 78-93 & 98-102-109 & 

113-120 

- Bülov Morten Vinther: Samfnu C s. 102-105, Systime 2017 

Supplerende stof: 

- Kilde: Uddrag af artikel af Line Emilie Fedders bragt i www.videnskab.dk 

den 27. juli 2011 http://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-klaeder-sig-pa-

faellesskabet 

- 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 

- Dokumentar: Moskerne bag sløret vis på TV2 den 1. marts 2016 55 min. 

- Regeringens ghettoudspil: Regeringen vil gøre op med parrallelsamfund 1. 

marts 2018 https://www.regeringen.dk/nyheder/ghettoudspil/ 

- Samfundsstatistik 2016: Figur: Andel unge med fundført ungdomsuddan-

nelse efter forældrenes højeste uddannelse og indkomstniveau 

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

2012 

- Uddrag Fedders, Line Emilie: Unge klæder sig på for fællesskabet, 

www.videnskab.dk den 27. juli 2011 http://videnskab.dk/kultur-

samfund/unge-klaeder-sig-pa-faellesskabet 

- 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?” Altinget 

https://www.youtube.com/watch?v=yFhIk8Vg_tc
http://www.videnskab.dk/
http://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-klaeder-sig-pa-faellesskabet
http://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-klaeder-sig-pa-faellesskabet
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.regeringen.dk/nyheder/ghettoudspil/
http://www.videnskab.dk/
http://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-klaeder-sig-pa-faellesskabet
http://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-klaeder-sig-pa-faellesskabet
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
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9.2.2018 https://www.altinget.dk/artikel/lisbeth-knudsen-er-vi-ved-at-

draebe-de-vaerdier-vi-vil-forsvare 

- Yallahrup Færgeby 1 - Onkel 2Pacs Kamptrick 

https://www.youtube.com/watch?v=g8-PPjpDK78 

- Dokumentar: 13 timer der rystede Danmark, vist på DR den 3. marts 2015 

43 minutter https://www.youtube.com/watch?v=yJOS6nkwyjw 

- Youtubevideo: Debat mellem Özlem Cekic mod Joachim B. Olsen 

https://www.youtube.com/watch?v=R0f57kQlVSc 

- Indvandrere og efterkommere stemmer mindre og mindre, Information den 

3. juli 2016 

 

Religion: Islam og fundamentalisme (herunder kristen fundamentalisme) 

Minimalisme: Troen er privat/kulturel, fylder ikke hele tilværelsen VS. Maksimalisme: Troen fylder 
hele tilværelsen og ses ofte som noget kollektiv og en pligt for individet og samfundet.  

Jan Hjärpe – 4 begreber: 1) Fundamentalisme: en maksimalistisk indstilling til religion, hvor rel. 
udgør fundamentet for ens daglige liv og en ramme om samfundet og lovgivning (jf. teokrati). 2) 
Sekularisme: Adskillelse af stat (politik/magt) og kirke (tro/religion) – det modsatte af fundamenta-
lisme. 3) Tradition (religion og tradition præger dagligdagen) 4) Modernisme (religion kan fortol-
kes) – liberal modernisme (religion tilpasses samfundet) – konservativ modernisme (samfundet 
skal tilpasses religionen – jf. fundamentalisme) 

Islam: Opstår på den arabiske halvø i 600-tallet efter Muhammeds åbenbaring fra englen Gabriel, 
der lader ham ”oplæse”/recitere Guds ord (Koran betyder recitation) og bygger på både jødisk og 
kristen tankegods. Islam betyder den fred, mennesket opnår ved at tilbede Gud. En streng mono-
teistisk lære. 

De 5 søjler: 5 ritualer, som en muslim skal udføre: 1) Trosbekendelsen, 2) Tidebønnen (5 gange i 
døgnet), 3) Almisse (2,5% af årsindtægten går til fællesskabet ummah), 4) Faste (ramadan), 5) 
Pilgrimsfærd (rejse til Mekka mindst én gang i livet) 

Axis mundi: En verdensakse, fx Kabaen i Mekka. Myten fortæller at Abraham byggede den, men at 
der blev tilbedt flere guder. Muhammed ”rensede” den ved at fjerne disse gudestatuer da han 
indtog Mekka og grundlagde pilgrimfærden hertil (ritualet gennemspiller myten).  

Kristen skriftfundamentalisme: Luther gjorde op med aflad og katolsk tradition i 1500-talllet, hvor 
han indførte et nyt skriftsyn: Skriftfundamentalisme – samfundet skal bygge på den hellige skrift. 
Konkret skriftsyn. Danske unge i indre mission lever stadig  

Fundamentalistisk islam + Islamisme: Politisk islam – religionen gøres til fundament for samfundet 
og skriftsynet er konkret. Islamismen er ofte koblet til en politisk kamp, fx mod USA og de europæ-
iske kolonimagter eller et sekulært centralstyre med ønsket om at genskabe et nyt islamisk kalifat 
med middelalderligt forbillede (fx IS og Taleban). 

Sharia: ”Vejen”, Sharia var vejen til drikkestedet, og betyder dermed også en livsvigtig viden – i 
overført betydning er det vejen til Gud som noget livsgivende. Også navnet på islamisk lovgivning, 
der vokser ud fra Koran, hadith (tekstsamlinger om Muhammeds tradition) og lovskolernes tolk-
ninger. Sharia kan ændres ved konsensus mellem de 4 mest anerkendte retsskoler.  

Konversion: At skifte religion. Nogle danske piger tiltrækkes af en stærk religiøs identitet som mus-
lim og tilvælger sløret for at markere dette. Konversionsprocessen opleves indefra som et pludse-
ligt kald, mens ses udefra som en proces, der er afløst af en krisesituation. Konvertitter lever ofte 
meget regelret efter deres nye religion.  

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.youtube.com/watch?v=g8-PPjpDK78
https://www.youtube.com/watch?v=yJOS6nkwyjw
https://www.youtube.com/watch?v=R0f57kQlVSc
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Materiale:  

Adelsten, Jon og Stampe, Camilla: Akkari og Khader (afsn. 3), DR2, 2014, besøg på cfu.dk 

5/4-18 

Andreasen m.fl: ”Fundamentalisme” uddrag fra Religion og kultur 2udg. 2006, s. 191-192 

Balmer, Birgül: Allahs danske piger, dokumentarfilm, TV2, 2002 

Borchert, Lisa Vork: Jesus' unge soldater, DR3 (red. Trine Skovgaard og Malene F. Peder-

sen), 2018, besøgt 2.5.18 på dr.dk/tv  

Fouroozandeh, Massoud: "Det er farligt at konvertere fra islam". 17. oktober 2011, besøgt 2015: 
http://www.religion.dk/synspunkt/det-er-farligt-konvertere-fra-islam  

Hedman, Rikke (red.): 5 skarpe om islam, Danmarks Radio (DR K), 2014 

Khankan, Sherin: "Koranen kan tilpasses enhver tid og ethvert samfund", Jyllands- Posten, 
05.12.2001 (i Kultur og samfund) 

Kildetekst fra Koranen: Sura 1: ”Åbningen” 

Lenti, Camilla: ”Hvad er islamisme?”, religion.dk april 2009, bsg. Marts 2018: 

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

Madsen m.fl.: Kultur og samfund, Systime 2010, s. 43-45 (uddrag i pdf-fil om Jan Hjärpes 4 begre-
ber) 

Madsen, Lene m.fl.: ”Islam” i Grundbog til religion C, Systime 2012, s. 89-118 

Mawdudi, Mawlana: "Regeringer er stedfortrædere for Gud", islamica. tripod.com (ukendt dato) (i 
Kultur og samfund) 

Mogensen, Anna: "Axis mundi - verdens midte er mange steder", religion.dk april 2007, besøgt 
14.04.14: http://www.religion.dk/undervisning/axis-mundi-verdens-midte-er-mangesteder  

Nørhøj, Henning: ”De ti vigtigste ting at vide om islam”, maj 2005, besøgt 11.1.18: 

https://www.religion.dk/islam/de-ti-vigtigste-ting-vide-om-islam 

Petersen, Asbjørn: ”Martin Luther (1483-1546)”, nov 2005 på religion.dk, besøgt 3.5.18: 

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

Schiller, Elisabeth: ”Hvad er konversion?”, religion.dk 2012, besøgt 2015: 
http://www.religion.dk/viden/hvad-er-konversion  

Solow, Nanna: ”Fundamentalisme” og “Islamisme”, opslag i Gads religionsleksikon på religion.dk 
besøgt 12.10.2017: https://www.religion.dk/leksikon/monoteisme 

Video om konversionsproces: ”Da Charlotte mødte Jesus”, youtube-bruger: folkekirketv 5. marts 
2015, besøgt 28.2.2018: https://www.youtube.com/watch?v=QzydAnnB84Y  

 

 

http://www.religion.dk/synspunkt/det-er-farligt-konvertere-fra-islam
https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-islam/hvad-er-islamisme
http://www.religion.dk/undervisning/axis-mundi-verdens-midte-er-mangesteder
https://www.religion.dk/islam/de-ti-vigtigste-ting-vide-om-islam
https://www.kristendom.dk/indføring/martin-luther-1483-1546
http://www.religion.dk/viden/hvad-er-konversion
https://www.religion.dk/leksikon/monoteisme
https://www.youtube.com/watch?v=QzydAnnB84Y
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Synopsisøvelse (fælles): 

- ”Velkommen Mustafa” - kronik af direktør Jens Fisker, Dansk Arbejdsgiverfor-

ening, 1970. Udgiver Dansk arbejdsgiver forening. 

- Fra Huguenotter til Afghaner Tekst 45.” Om indvandrerne i Ishøj.” Systime 

2012. 

-  Billede ”Fronterne trækkes op.” Fra Huguenotter til Afghaner, systime 2012. 

-  Moestrup, Jonas. Hizb-ut-Tahrir: ”Dansk lovgivning er irrelevant – sharia er 

vigtigst”   Tv2 nyheder. 7 marts 2016. 

-  Salomonsen, J. (2015): Skoleforsker: Derfor klarer indvandrer-drenge sig dårligt 

i skolen. Videnskab.dk. Online: https://videnskab.dk/kultur-samfund/skoleforsker-

derfor-klarer-drenge-med-indvandrerbaggrund-sig-darligt-i-skolen. Tilgået: 15/4-

2018. (Uddrag).  

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

uddannelse. Indvandrere i Danmark. Online 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20705&sid=indv2017. 

Tilgået: 15/4-2018.  

Omfang 

 

Historie: ca. 52 lektioner á 45 min. (incl. Fællesforløb med dansk om 1800-tallet i 

Danmark) Heraf 10 lektioner til historieopgave samt to skrivedage på skolen. 

Samfundsfag: 32 lektioner á 45 min. 

Religion:  Datoer: 05.01.2018 – 16.05.2018, 30 lektioner + Sider: Ca. 75 sider 

Synopsisøvelse: 16 lektioner á 45 min. (indregnet i de tre fag) 

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 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 Dan-

mark i samspil med omverdenen. 

Træning i metode: 

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

gå i en faglig dialog. 

- 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: 

- Indvandringen i Danmark i 1600- og 1700-tallet 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/skoleforsker-derfor-klarer-drenge-med-indvandrerbaggrund-sig-darligt-i-skolen
https://videnskab.dk/kultur-samfund/skoleforsker-derfor-klarer-drenge-med-indvandrerbaggrund-sig-darligt-i-skolen
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20705&sid=indv2017
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- Indvandringen i 1800-tallet: Jødiske flygtninge & Romaer 

- Indvandringen i 1900-tallet:  Krigsflygtninge efter 1. og 2. verdenskrig, un-

garerne i 1956-1957, fremmedarbejderne, m.fl. 

- Samfundet og regeringens syn på indvandringen.  

- Lovgivningen omkring indvandring i 1900-tallet og i 00’erne. 

- Tamilsagen og ændringen i flygtninge- og indvandringens politikken i 

1980’erne, 1990’erne og 00’erne. 

- Push/pull-faktorer 

- 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. 

- Udarbejdelse af historieopgave med tilhørende fokus på anvendelse af den 

kildekritiske metode samt informationssøgning 

 

Samfundsfag: 

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. 

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

ge 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 ind-

gå i en faglig dialog. 

- 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. 

- 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 

- Dansk identitet & debatten om den danske identitet 

- Indvandringens kendetegn i Danmark 

- Steoriotyper & fordomme 

- Rettigheder og pligter i samfundet 

- Anerkendelse (Honneth) 

- Medborgerskab & kriminalitet hos danskerne og indvandrene 
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- Radikalisering og årsagerne dertil. 

 

Religion: 

Opfylde følgende krav fra bekendtgørelsen (2017):  

̶  islam, 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 

̶  religionsfaglige metoder 

 

Tværfagligt: 

- Kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materiale 

- typer.   

- Formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes tak-

sonomiske 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 grundhold-

ninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Diverse arbejdsformer, såsom klasseundervisning, pararbejde, individuelle skrive-

øvelser, elevoplæg m/u it, læreroplæg m/u it, fælles tekstproduktion, gruppearbej-

de, CL, klasse-diskussion/-dialog og inddragelse af forskellig it. Til slut: synopsis-

arbejde og fremlæggelser. 

 


