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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Vinter 2018 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF2 

Fag og niveau KS (religion, historie og samfundsfag) 

Lærer(e) Religion: Mette Møller Thomsen (MMT) og Katerina Rørbæk Jakobsen (KRJ) 

Historie og samfundsfag: Terkel Tronier Jakobsen (TT) 

Hold 1p 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Særfaglig historie: Styreformer 

Titel 2 Særfaglig historie: Ideologiernes kamp 

Titel 3 Særfagligt samfundsfag: Styreformer 

Titel 4 Særfagligt samfundsfag: Ideologier og partier 

Titel 5 Introforløb – en indføring i centrale religionsfænomenologiske fagbegreber 

Titel 6 Særfaglig religion: Jødedom 

Titel 7 Tværfagligt forløb: Indvandring, integration og medborgerskab 
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Titel 1 Særfaglig historie: Styreformer 

Indhold Kernetekster: 

Madsen, Lene mfl.: Kultur og samfund. Aarhus: Systime, 2010 s. 24-35 

Grubb, Ulrik mfl.: Overblik Verdenshistorie i korte træk. København: Gyl-
dendal, 2005 s. 21-28, 48-50, 56-64  

Andersen, Torben Peter: Historiens kernestof Danmark – Europa – Ver-
den. Columbus, 2006 s. 33-34    

Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 – i dansk perspektiv. Skive: systime, 
2008 s. 181-189, 205-220 

Bryld, Carl-Johan: Danmark fra oldtid til nutid (2. udg.). København: Gyl-
dendal, 2002 s. 144-150, 150-155, 158, 169-174, 178-179, 190-195 

Bjørn, Anders: Leve revolutionen – det revolutionære Frankrig 1789-99. 
Columbus, 1988 s. 18-20 

 

Supplerende: 

Kildematerialer: 

• Den danske valgkonge Kong Frederik den 2., malet 1581 af Hans 
Knieper 

• Den danske enevoldskonge Christian d. 7., malet af Jens Juel 1789 

• Kong Erik Glippings håndfæstning fra 1282, fra danmarkshistorien.dk  

Dokumentarer og foredrag: 

• Om det græske demokratis opståen af Mogens Herman Hansen: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=497 

• Feudalisme karaktertræk, YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=vDQsAniRlvo 

• Miniforedrag Feudalisme i Danmark, danmarkshistorien.dk: 
https://www.youtube.com/watch?v=hn3D5f2ny2o 

• Dramadokumentar om Ludvig 14 og Versallies (uddrag): 
https://www.youtube.com/watch?v=jSZAYuaHxnI 

• Historien om Danmark: Enevælde og oplysningstid, del 7 (DRK do-
kumentar) 

• Historien om Danmark: Grundloven, folket og magten, del 8 (DRK 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=497
https://www.youtube.com/watch?v=vDQsAniRlvo
https://www.youtube.com/watch?v=hn3D5f2ny2o
https://www.youtube.com/watch?v=jSZAYuaHxnI
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dokumentar) 

Kort og figurer:  

• Danmarkskort 1864: 
https://1864live.files.wordpress.com/2012/06/danmarkskort.jpg 

• Figur: Grundloven – magtdelingen i hovedtræk 1849-1953. Fra Fokus 
2 Fra oplysningstid til imperialisme s. 117 

Artikler fra hjemmesider: 

• http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmark 

s_historie/Danmark_1849-1945/Forfatningskampen 

• http://danmarkshistorien.dk/perioder/det-unge-demokrati-1848-
1901/forfatningskampen-ca-1870-1901/ 

• http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmark 

s_historie/Danmark_1849-
1945/Jacob_Br%C3%B8nnum_S’cavenius_Estrup 

• http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/jacob-
broennum-scavenius-estrup-1825-1913/ 

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

Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Christen_Berg 

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

ationen-af-visnepolitikken-13-august-1881/ 

Omfang 32 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokuspunkter 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.  

Træning i metode:  

• 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  

https://1864live.files.wordpress.com/2012/06/danmarkskort.jpg
http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmark
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/
http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmark
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://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/proklam
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/proklam
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Faglige fokuspunkter:  

• Nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder for-
skellige typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper.  

• Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv.  

• Historiefaglig metode og historiebrug.  

• Antikken (Athensk demokrati) 

• Kongemagten i middelalderen / feudalisme 

• Enevælden i Europa 

• Oplysningstid og borgerlige revolutioner 

• Dansk demokratis indførsel og udvikling indtil 1920 

Væsentligste arbejds-
former 

Informationssøgning, klasseundervisning, individuelt, par- og gruppearbejde, 
skriveøvelser  

 
 

 

Titel 2 Særfaglig historie: Ideologiernes kamp 

Indhold Kernetekster: 

Grubb, Ulrik mfl.: Overblik Verdenshistorie i korte træk. København: Gyl-

dendal, 2005 s. 124-132 

Bryld, Carl-Johan: Verden efter 1914 – i dansk perspektiv. Skive: systime, 

2006 s. 31-41, 45, 46-51, 81-85, 91-93, 94-99, 121-128, 149-156, 156-
165, 171-174, 325-336, 336-337 

Andersen, Lars mfl.: Fokus – kernestof i historie 3 Fra verdenskrig til vel-
færd. København: Gyldendal, 2010 s. 9-15, 15-19, 19-21, 23-25, 28-32 

 

Supplerende: 

Kildematerialer: 

• ”Hitler om racepolitik og ”livsrum””, fra Roslyng-Jensen, Palle mfl.: 
Fokus kernestof i historie 3 - Fra verdenskrig til velfærd, København: 
Gyldendal, 2009 s. 35-37 

• ”Winston Churchills jerntæppetale, 5. marts 1946”, fra https://ibog-
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=244&L=0  

• ”Stalins svar på Churchills jerntæppetale, 14. marts 1946”, fra 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=244&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=244&L=0
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https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=243&L=0  

• ”Trumandoktrinen erklæres 12. marts 1947”. Fra Bryld og Haue: Kil-
der til den nye Verden. 1997 s. 18-21 

• ”Tekst 9 Den historiske udvikling er afsluttet – Francis Fukuyama” Fra 
Bryld og Haue: Kilder til den nye Verden. 1997 

• ”Samuel Huntington: Civilisationernes sammenstød, 1993” Fra Bryld 
og Haue: Kilder til den nye Verden. 1997 s. 222-225 

• ”Uddrag af de 25 punkter i NSDAPs Partiprogram fra 1920” 

• ”Uddrag af: Om Industriledernes Opgaver – Tale paa den socialistiske 
Industris Funktionærers første Unionskonference 4. Februar 1931” 

• ”Fotografi fra udryddelseslejren Auschwitz” 

Dokumentarer og filmklip: 

•  The Treaty of Versailles, What Did the Big Three Want? 1/2: 
https://www.youtube.com/watch?v=vrYhLNQMRro    

• The Treaty of Versailles, Terms of the Treaty 2/2: 
https://www.youtube.com/watch?v=0jycVFL8CNM  

• The impact of the Depression on Germany: 
https://www.youtube.com/watch?v=kyA6UqtVhP8  

• Hitlers vej til magten (del 1) DRKultur, 55 min. På CFU 

• How does the United Nations work? (tid: 01:55): 
https://www.youtube.com/watch?v=QoIafzc0k74  

• UN Peacekeeping animation – Security and rule of law in the field 
(tid: 01:48): https://www.youtube.com/watch?v=UtegUGSK1bg 

• Thirteen Days (2t25min), fra 2000 

• 9/11 nedtælling til terro (fra CFU 60. min.) 

Kort og figurer:  

• https://markusgrass.files.wordpress.com/2014/03/1945_k 

alter_krieg_deutschland_europa_teilung.jpg 

• Kold Krig – de militære alliancer: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Cold 

_war_europe_military_alliances_map_en.png 

• denstoredanske.dk/@api/deki/files/8697/=335384.601.png 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=243&L=0
https://www.youtube.com/watch?v=vrYhLNQMRro
https://www.youtube.com/watch?v=0jycVFL8CNM
https://www.youtube.com/watch?v=kyA6UqtVhP8
https://www.youtube.com/watch?v=QoIafzc0k74
https://www.youtube.com/watch?v=UtegUGSK1bg
https://markusgrass.files.wordpress.com/2014/03/1945_k
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Cold
mailto:denstoredanske.dk/@api/deki/files/8697/=335384.601.png
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• http://da.wikipedia.org/wiki/Marshallplanen 

• vimu.info/files/imagenavigation/06/img/6_4_3_fo_angrebsplaner.jpg 

• http://jyllands-posten.dk/indland/ECE3429175/Atomplaner-mod-
Danmark-under-Den-Kolde-Krig/ 

• denstoredanske.dk/@api/deki/files/=26588/=467047.801.svg 

Hjemmesider: 

• Nuclearsecrecy.com/nukemap/ 

Omfang 66 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression:  

Træning i:  

• At reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, her-
under 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 aktuel 
sammenhæng.  

Træning i metode:  

• At formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes 
taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi.  

Faglige fokuspunkter:  

• Ideologiernes kamp i det 20. århundrede (liberalisme, kommunisme og 
nazisme)  

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

• Industrialisering 

• 1. Verdenskrig 

• Mellemkrigstid herunder Versaillesfreden og Weimarrepublikken 

• Nazisme  

• Den Kolde Krig og Den Kolde Krigs afslutning 

• Radikal islamisme 

Væsentligste arbejds-
former 

Informationssøgning og projektarbejde om Den Kolde Krig, klasseundervisning, 

par- og gruppearbejde, elevfremlæggelser  

 
 
 

http://da.wikipedia.org/wiki/Marshallplanen
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE3429175/Atomplaner-mod-Danmark-under-Den-Kolde-Krig/
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE3429175/Atomplaner-mod-Danmark-under-Den-Kolde-Krig/
mailto:denstoredanske.dk/@api/deki/files/=26588/=467047.801.svg
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Titel 3 Særfagligt samfundsfag: Styreformer 

Indhold Kernetekster: 

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! (1.udg.). 
København: Columbus, 2010 s. 109-114, 119-121  

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! (2. 
udg.). København: Columbus, 2014 s. 119-126  

 

Supplerende: 

Statistik: 

• Danskernes tillid til politikere er forsvundet, 
http://www.ugebreveta4.dk/danskernes-tillid-til-politikere-er-
forsvundet_20331.aspx  

Filmklip: 

Why democracy: https://www.youtube.com/watch?v=bC-zdFYIzZY 

Hjemmesider: 

• Grundloven og folkestyret: 
https://www.ft.dk/da/folkestyret/grundloven-og-folkestyret 

• Derfor Grundloven: https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-
publikatio-
ner/publikationer?f___publicationcategory=grundloven  

 

Omfang 8 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression:  

Træning i:  

• At kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede 
materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmate-
riale.  

• 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  

http://www.ugebreveta4.dk/danskernes-tillid-til-politikere-er-forsvundet_20331.aspx
http://www.ugebreveta4.dk/danskernes-tillid-til-politikere-er-forsvundet_20331.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=bC-zdFYIzZY
https://www.ft.dk/da/folkestyret/grundloven-og-folkestyret
https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer?f___publicationcategory=grundloven
https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer?f___publicationcategory=grundloven
https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer?f___publicationcategory=grundloven
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Faglige fokuspunkter:  

• Politik og Eastons model 

• Politiske styreformer 

• Demokratiformer 

• Den parlamentariske styringskæde, parlamentariske demokrati og  
præsidentialsystem 

• Magtbegreber og magtens tredeling 

• Valg og vælgertyper, partisystemer 

• Grundloven 

• Lovgivningsprocessen (præsenteret af læreren på tavlen) 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Informationssøgning, klasseundervisning, individuelt, par- og gruppear-

bejde, klassediskussion  

 

 

 

 

Titel 4 Særfagligt samfundsfag: Ideologier og partier 

Indhold Kernetekster: 

Madsen, Lene mfl.: Kultur og samfund. Aarhus: Systime, 2010 s. 50-
62 

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! (1.udg.). 
København: Columbus, 2010 s. 114-119, 127-134 

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! (3.udg.). 
København: Columbus, 2017 s. 117-121 

 

Supplerende: 

Statistik: 

• Tabel 1.1: Aldersfordeling pr. 1. januar 

• Figur 2.2: Ægteskaber opløst ved skilsmisser inden guldbryllup 

• Tabel 5.9: Anvendelse af sociale medier 

Alle fra Samfundsstatistik 2014 

• Tabel 10.10: Partiernes medlemstal og indtægter 
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Fra Samfundsstatistik 2016 

• ”Vælgernes politiske dagsorden”, meningsmåling fortaget kort 
før folketingsvalget 2015 

Filmklip: 

• 9 partifilm om fattigdom og ulighed fra Luk Samfundet Op! 

• Fra klasseparti til catch-all parti, YouTube klip: 
https://www.youtube.com/watch?v=xByPNVAwQjM 

Artikler: 

• ”Partiernes vælgerprofil”: 
https://prezi.com/zwfcfoea_2gw/partiernes-vlgerprofil/ 

• ”Regeringen præsenterer sit bud på finanslov. Her er hoved-
punkterne”: http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-08-31-
regeringen-praesenterer-sit-bud-paa-finanslov-her-er-
hovedpunkterne 

• ”DF om udspil til finanslov. Der skal mere til velfærd”: 
https://www.altinget.dk/artikel/df-om-udspil-til-finanslov-der-
skal-mere-til-velfaerd 

• ”Her er regeringens, DF’s og Socialdemokratiets finanslovsfor-
slag”: https://politiken.dk/indland/politik/art6097469/Her-er-
regeringens-DFs-og-Socialdemokratiets-finanslovsforslag 

• Nedergaard, Peter: ”Det socialdemokratiske hamskifte på ud-
lændingepolitikken”, Berlingske, 21. maj 2017 

 

Omfang 22 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokuspunkter 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 politiske grundholdninger samt analysere 
deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng  

• At kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede 
materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmate-
riale.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=xByPNVAwQjM
https://prezi.com/zwfcfoea_2gw/partiernes-vlgerprofil/
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-08-31-regeringen-praesenterer-sit-bud-paa-finanslov-her-er-hovedpunkterne
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-08-31-regeringen-praesenterer-sit-bud-paa-finanslov-her-er-hovedpunkterne
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-08-31-regeringen-praesenterer-sit-bud-paa-finanslov-her-er-hovedpunkterne
https://www.altinget.dk/artikel/df-om-udspil-til-finanslov-der-skal-mere-til-velfaerd
https://www.altinget.dk/artikel/df-om-udspil-til-finanslov-der-skal-mere-til-velfaerd
https://politiken.dk/indland/politik/art6097469/Her-er-regeringens-DFs-og-Socialdemokratiets-finanslovsforslag
https://politiken.dk/indland/politik/art6097469/Her-er-regeringens-DFs-og-Socialdemokratiets-finanslovsforslag
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• At kunne formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt 
på fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig termino-
logi  

Faglige fokuspunkter:  

• Kvalitativ og kvantitativ metode 

• Partier (herunder klasseparti og catch-all parti), interesseorganisatio-
ner og græsrodsbevægelser 

• Partiadfærd og Molins model (Downs model og Adfærdstrekanten kun 
præsenteret) 

• De klassiske ideologier: liberalisme, konservatisme, socialisme 

• Grøn ideologi og populisme 

• Værdi- og fordelingspolitik 

• Partierne i rød og blå blok 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Informationssøgning, klasseundervisning, individuelt, par- og gruppear-

bejde, CL, klassediskussion  
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Retur til forside 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel 5 
 

Introforløb 

Indhold -”indefra-udefra” – Esben Andreasen et al, 2. udgave: Religion og kultur – 

en grundbog, Systime, 2002, s. 275-276 

-”ritualer” - Esben Andreasen et al, 2. udgave: Religion og kultur – en 

grundbog, Systime, 2002 s. 19-23 

-”offer” – Esben Andreasen et al, 2. udgave: Religion og kultur – en grund-

bog, Systime, 2002, s. 23-24 

-”myter” – Carsten Lykke-Kjeldsen et al: Begrebsnøglen, Systime, 2016-

2017 s. 66-68 

-”sekularisering, religionskritik og afsekularisering”, Esben Andreasen et al, 

2. udgave: Religion og kultur – en grundbog, Systime, 2002 s. 235-240 

 

Omfang 
 

10 lektioner af 45 minutter 

Særlige fokuspunkter Fokus på de centrale religionsfænomenologiske begreber og en kort 
indføring i religionsfaget 
 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, elevfremlæggelser 
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Titel 6 
 

Særfagligt religion: Jødedom 

Indhold -”Jødedomens historie og baggrund” -  Religion og kultur s. 121-122 

+ Abrahams udvælgelse (1. mosebog 12, 1-9) 

-”Udfrielsen af Egypten, Moses og de 10 bud” -  Religion og kultur s. 124 + 

Herren åbenbarer sig for Moses i den brændende tornebusk (2. mosebog 

3) + 2. mosebog 20 (De ti bud) 

 
-”Skrifter og lære: Torah, Tanakh og Talmud” -  Religion og kultur s. 119-

121 + Salomo bygger templet (uddrag – 1. kongebog 8,1-32) 

-”Jødedommens syn på menneske og Gud + messiasforestillinger” - Reli-

gion og kultur s. 125 + 130-132   

-”Eftereksilsk tid og jødedomme uden for Israel” -  Religion og kultur s. 

122-123 

-”Sefardiske og askenaziske jøder” - Religion og kultur s. 126 

-”Et antisemit-parti under dannelse”, Ekstra Bladet, 22.05.1917 

-dr.dk: Indvandringens historie, afsnit 2 

-”Jødiske retninger i dag” - Religion og kultur s. 127-130 

-”Israels jødiske magtkamp spidser til”, Kristeligt Dagblad, 23. juli 2015 

-”Jødiske helligsteder og højtider” - Religion og kultur s. 132-136 

-”Jødiske ritualer”: Religion og kultur s. 136-139 

-”Pagten med Abraham” (1. Mosebog 17) 

-”Mig og jøderiet”, Ulrik Gutkin (mit cfu) 

 

Omfang 
 

20 lektioner af 45 minutter 

Særlige fokuspunkter Fokus på jødedommens historie, udvikling og nutidige fremtrædel-
sesformer. 
 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, elevfremlæggelser 
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Titel 7 Tværfagligt forløb: Indvandring, integration og medborgerskab  

Indhold Historie 

Kernestof: 

Bejder, Peter og Kim Boye Holt: Fra huguenotter til afghanere: ind-
vandringens historie i Danmark, Systime, s. 32-35, 73-79, 85-91, 
121-124, 133-137, 145-152, 161-170 

Adriansen, Inger mfl.: Fokus – kernestof i historie 2 Fra oplysnings-
tid til imperialisme. København: Nordisk Forlag, 2007 s. 88-95, 97-
103 

Matsen, Bjørn og Ole Bjørn Petersen: Vikinger – indsigt og udsyn. 
Århus: systime, 2008 s. 129-132 

Supplerende materialer: 

Kildematerialer: 

• ”Tekst 6 Danskere og indvandrere i Fredericia”. Fra Bejder, Pe-
ter og Kim Boye Holt: Fra huguenotter til afghanere: indvan-
dringens historie i Danmark, Systime, s. 50-52  

Dokumentarer og klip: 

• ”100 års indvandring Sukkerroearbejderne fra Polen” del 1 , fra 
DR TV, 38 min. 

• "100 års indvandring" del 5, fra DR TV, 39 min. 

• ”Poul Schlüter træder tilbage – 14. januar 1993”: 
https://www.youtube.com/watch?v=yFhIk8Vg_tc 

Kort og figurer:  

• ”Den danske helstat indtil 1814”: 
http://denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Danmar 

k_i_tal/De_danske_riger_og_lande 

• ”Den danske helstat 1814-1864” og ”Danmark efter 1864”: 
https://www.emu.dk/sites/default/files/Kort%20forl%C3%B8b
% 

20om%201848%20og%201864.pdf 

• ”Kort over Europa 1789”: 
https://www.themaparchive.com/europe-in-1789.html 

• ”Kort over Europa 1808”: 

https://www.youtube.com/watch?v=yFhIk8Vg_tc
http://denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Danmar
https://www.emu.dk/sites/default/files/Kort%20forl%C3%B8b%25
https://www.emu.dk/sites/default/files/Kort%20forl%C3%B8b%25
https://www.themaparchive.com/europe-in-1789.html
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http://images.slideplayer.com/43/10321236/slides/slide_27.jpg 

 

Samfundsfag 

Kernestof: 

Thorndal, Morten Hansen: Ærkedansker perkerdansker – perspekti-
ver på integration (2. Udg.). Columbus, 2018 s. 9-15, 15-18, 29-33, 
39-42, 43-53, 79-84, 85-89, 89-93, 93-98, 103-109, 113-120  

Bülow, Morten Winter mfl.: SamfNU C. Aarhus: Systime, 2017 s. 
102-105 

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! 
(1.udg.). København: Columbus, 2010 s. 138-141 

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! 
(3.udg.). København: Columbus, 2017 s. 147-155 

 

Supplerende materialer: 

Statistik: 

• ”Tabel 3.8 Tilslutning til værdier og normer” fra Kultur- og sam-
fundsfagsbogen (2. udg.), Columbus 

• ”Fig. 4.3 25-årige som er i gang med eller har en videregående 
uddannelse på forældres uddannelsesniveau”. Fra Samfunds-
statistik 2015 s. 15 

Dokumentarer og film: 

• ”Moskeerne bag sløret” (del 2) - 2016, TV2, 55 min. 

• ”Yallahrup Færgeby 1 – onkel 2Pacs Kamptrick” (8:31): 

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

• ”Jagten på historien Danskhed” (6), fra DRK 

• ”Blog på bistand 2”: http://hval.dk/mitCFU/info.aspx  

• "13 timer der forandrede Danmark". Fra CFU. 

• ”Özlem Cekic mod Joachim B. Olsen Overførselsindkomster (Del 
1-2)”: https://www.youtube.com/watch?v=R0f57kQlVSc 

Artikler: 

• Ukendt: ”Skejby får et familiehus”, Jyllands-Posten, 04-12-2009  

• ”Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj”, Århus Kommune 

http://images.slideplayer.com/43/10321236/slides/slide_27.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=g8-PPjpDK78
http://hval.dk/mitCFU/info.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=R0f57kQlVSc
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og Brabrand Boligforening, 19-12-2009 

• Steffen Morild: ”Debat: Værsgo, kære politikere. Sådan kan I 
bekæmpe parallelsamfund i de udsatte boligområder”, Berling-
ske, 17. februar 2018  

• Gundersen, Rikke: ”Top eller flop. Kæmpe forskelle på patien-
ters tilfredshed med sygehuse”, Ugebrevet A4, 18. juni 2014 

• Larsen, Line Kjærsgaard: ”Mange patienter mangler sammen-
hæng i deres behandlingsforløb”, dr.dk, 06-06-2016 

• Fedders, Line Emilie: ”Unge klæder sig på for fællesskabet” (ud-
drag), videnskab.dk, 27. juli 2011 

• Driesen, Nilas Røpke: ”Mange unge indvandrere ønsker slet ikke 
at være danske”, Information, 15. oktober 2016 

• Faber, Jon: ”Den særlige danske nationale identitet”, Informati-
on, 22.3.2013 

• Knudsen, Lisbeth: ”Er vi ved at dræbe de værdier vi vil forsva-
re?”, Altinget, 9.2.2018 

• Omar, Tarek og Amalie Kestler: ”Forskelle mellem danskere og 
nydanskere blæses ud af proportioner”, Politiken, 3. juni 2016 

Religion 

Esben Andersen og Allan Poulsen (red.), Religion og Kultur – en 
grundbog, 2002 (1. udgave), Systime  

• s. 163-171: ”Islams opståen og udbredelse” 

• s. 260-262: ”Indefra og udefra”  

Jens Forman, Muslimernes religion – Tro, praksis og Sharia, Sy-
stime, 2006, 1. udgave: 

• s. 29-35: ”De seks trosartikler” samt ”De fem søjler og jihad” 

•  s. 96-104: ”Søjler” 

• s. 42-43 + 44-47: ”Klassisk Sharia”  

• s. 49-56: ”Moderne Sharia” (traditionalisme, sekularisme, mo-
dernisme, fundamentalisme) 

Koranen, oversat af Ellen Wullf, 2006, Forlaget Vandkunsten:  

• Sura 2, 177-178 s. 32 

• Sura 56 s. 428-429 

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
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• Sura 8, 39 s. 139 

• Sura 9,5 s. 143  

Jens Steffensen, Islam, 2004, Systime: Familieplanlægning i islam, s. 
96-98  

Margit Petersen og Stine Simonsen Puri, ”Billeder på integration”, 
2012, Systime  

• Flygtningestrømme: https://bpi.systime.dk/index.php?id=150 

Artikler:  

• Helle Ib og Christian Thye-Petersen, ”Imran M. Hussain: Den 
stærke muslim”, Jyllandsposten 29. september 2002 

• Naser Khader, ”Religionsfrihed er også frihed til fravalg”, Jyl-
landsposten 16. november 2001  

• Camilla Lenti, ”Hvad er Euroislam?”, Religion.dk, 4. maj 2009 

• Niels Ivar Larsen, ”Længslen efter den rene stat”, Information, 
14. maj 2002 

• Britta Søndergaard, ”Hitz-ut-Tahrir: vi kæmper mod assimilation 
af muslimer i det danske samfund”, Kristeligt Dagblad, 6. januar 
2016  

Hjemmesider:  

• Islamisk stat: https://faktalink.dk/titelliste/islamisk-stat  

• Hitz-ut-Tahrir: http://www.hizb-ut-
tahrir.dk/content.php?contentid=459  

Film: 

Viktors hellige krig (cfu.dk) 

 

KS-tværfagligt synopsisprojekt – bilagsmaterialer:  

Tekst 1 ”Om de russiske jøder, 1916”. Fra Bejder, Peter og Kim Boye 
Holt: Fra huguenotter til afghanere: indvandringens historie i Dan-
mark, Systime, s. 93 

Tekst 2 To karikaturtegninger af jøder: ”Der ewige Juden”, Tysk-
land, 1935 og ”Mishandling”, Dagbladet, Norge, 2014 

Tekst 3 Omskæring er for jøder, hvad døben er for kristne, 2012 

Tekst 4 Ringgaard, Anne: ”Unge med indvandrerbaggrund er split-

https://bpi.systime.dk/index.php?id=150
https://faktalink.dk/titelliste/islamisk-stat
http://www.hizb-ut-tahrir.dk/content.php?contentid=459
http://www.hizb-ut-tahrir.dk/content.php?contentid=459
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tet mellem to liv” (uddrag), videnskab.dk, 02-10-2014 

Tekst 5 Statistik ”Figur 1.1 Indvandrere og efterkommere, 2014”. 
Fra Thorndal, Morten Hansen: Ærkedansker perkerdansker (1. 
udg.). Columbus s. 13 

Omfang 38 lektioner af 45 minutter (historie) 

40 lektioner af 45 minutter (samfundsfag) 

22 lektioner af 45 minutter (religion) 

Særlige fokuspunkter 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 for-
ståelsen af virkelighedsnære problemstillinger, herunder professions-
rettede problemstillinger.  

• At kunne diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nu-
tidige og fortidige værdier.  

• At kunne anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer 
til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæs-
sig art i Danmark i samspil med omverdenen.  

Træning i metode:  

• At kunne argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kun-
ne 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:  
 

• 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  

• Huguenotter og jøder 
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• Sukkerroearbejdere fra Polen 

• Ny jødisk indvandring 

• Ungarere flygter til Danmark 1956-57 

• Arbejdskraft, tak! 1960´erne – 1973 

• Flygtninge fra den anden side af kloden 1973-80 

• Fronterne trækkes op 1980´erne 

• Dansk national identitet og nationalisme 

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 for-
ståelsen af virkelighedsnære problemstillinger, herunder professions-
rettede problemstillinger.  

• Diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og 
fortidige værdier  

• At kunne diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nu-
tidige og fortidige værdier.  

• At kunne argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kun-
ne 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.  

• Analyse og formidling af statistiske materialer  

• Kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af 
forskellige synspunkter  

Faglige fokuspunkter:  

Socialisationsprocessen, normer og sanktioner, social kontrol og sociale 
roller, identitetsdannelsen, kulturmøde og social identitet, dobbeltsociali-
sering og integration, identitetsvalg: den rene identitet, bindestregs-
identitet og kreolske identitet, danskhed og danske værdier, stereotyper 
og fordomme, kontaktteorien, social arv, Pierre Bourdiu – habitus og ka-
pitaler, medborger og modborger – kriminalitet samt radikalisering, ret-
tigheder og pligter i demokratiet, ligestilling mellem kønnene, menneske-
rettighederne og retssamfundet, politisk deltagelse, rettigheder og pligter 
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- hvad er den gode medborger 

Religion: Islams formative periode, islams praksis og islams nutidige frem-
trædelsesformer i Danmark og Europa samt indvandring i Danmark. 

Væsentligste arbejdsformer Informationssøgning, klasseundervisning, individuelt, par- og gruppear-
bejde, CL, klassediskussion, Innovationsprojekt om det gode liv (sam-
fundsfag og dansk), synopsisprojekt og prøveeksamen 

 

 
 
 
 


