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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin December 2018 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Kultur- og samfundsfagsgruppen 

Lærer(e) Viggo Holmgaard Hansen, Katerina Rørbæk Jakobsen, Nanna Arabi 

Hold 17v 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Ideologier og partier (Særfagligt - samfundsfag); Introforløb – en indføring i centrale reli-

gionsfænomenologiske fagbegreber (særfagligt – religion);  

Styreformer (særfagligt –Historie) 

Titel 2 Det politiske system (Særfagligt - samfundsfag); Jødedom (særfagligt – religion);  

Ideologier (særfagligt - -Historie) 

Titel 3  Indvandring, Integration og medborgerskab (Tværfagligt) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 1 Ideologier og partier (Særfagligt - samfundsfag) 

Indhold Grundbog 

Brøndum, P. og Hansen, T. (2010). Luk samfundet op! (1. udg.). København: 

Columbus. S. 21-23 + 114-119 + 127-136.  

 

Brøndum, P. og Hansen, T. (2017). Luk samfundet op! (3. udg.). København: 

Columbus. S. 117-121.  

 

Artikler 

- Olsen, L. (22/12-2013). Hjemløse. Arbejderne er blevet svingvælge-

re. Online: http://larso.dk/hjemloese-arbejderne-er-blevet-

svingvaelgere/.  

 

Andet 

- De danske partiers valgvideoer 2015. 

- Samfundsstatistik, 2017: Partiernes medlemstal over tid.  

Omfang 8 moduler á 90 minutters varighed. 

Særlige fokus-

punkter 

- Forstå, forklare og sammenligne politiske ideologier og politiske for-

greninger.  

- De danske politiske partiers udvikling gennem tiden frem til i dag.  

- De danske vælgeres udvikling gennem tiden frem til i dag.  

- Forskellige politiske organer og deltagelsesmuligheder, herunder par-

tier, interesseorganisationer og græsrodsbevægelser.  

- Forståelse for partiernes adfærd med udgangspunkt i Downs og Mo-

lins model.  

- Statistisk analyse.  

- Kendskab til og anvendelse af kvantitativ og kvalitativ metode.  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

- Klasseundervisning.  

- Individuelt, par- og gruppearbejde.  

- Projekt om de danske politiske partier.  

- Quiz. 

- Informationssøgning på nettet.  

- Elevfremlæggelser på klassen.  

 

http://larso.dk/hjemloese-arbejderne-er-blevet-svingvaelgere/
http://larso.dk/hjemloese-arbejderne-er-blevet-svingvaelgere/
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Titel 1 

 

Særfaglig forløb Styreformer Historie 

Antikken  

 

 

 

 

Middelalder / 

feudalisme  

 

 

 

 

 

 

 Danielsen Kim Beck m. fl. Fra Antikken til Reformationen, fokus 1. Gylden dal 2007. 

Kap. 1 Antikkens samfund s. 33-50. 

Grubb, Ulrik m.fl. ”Overblik verdenshistorie i korte træk” Gyldendal 2006.  

Kap. 2 Grækenland s. 21-31 

Johnny Thiedecke 1996, Ansigt til ansigt med grækerne. Pantheon 1996. Stat, 

samfund og politik s. 20- 29.  

Overblik kap.5 Europæisk høj og sen middelalder ca. 1000- 1450 s. 56- 66 

Kilde: Fra www.Danmarkshistorien.dk 

Erik klippings håndfæstning 1282 

 

Bryld Carl johan, ”Verden før 1914- i dansk perspektiv” Systime 2008. kap. 3 kirke og 

pavemagt. s. 80- 87  

Højmiddelalderen 1000- 1250. 
Konge magt og paven 

Kilde: 10. Pave Gregor d. 7. om gejstlig og verdslig værdighed 

11. Pave Innocens d. 3. (1198-1216), 1198 

 

Senmiddelalderen 1250 -1500 

Kilde: 12. Bonifacius d. 8. (1294-1303): Unam Sanctam, 1302 

Kilde 13. Kejser Ludvig af Bayerns erklæring på rigsdagen i Frankfurt 1338 

 

Titel 1 

 

Introforløb – en indføring i centrale religionsfænomenologiske fag-

begreber (særfagligt – religion) 
Indhold -”indefra-udefra” – Esben Andreasen et al, 1. udgave: Religion og kultur – 

en grundbog, Systime, 2002, s. 260-262 

-”ritualer” - Esben Andreasen et al, 1. udgave: Religion og kultur – en 

grundbog, Systime, 2002 s. 18-22 

-”offer” – Esben Andreasen et al, 1. udgave: Religion og kultur – en grund-

bog, Systime, 2002, s. 22-24 

-”myter” – “Begrebsnøglen” s. 66-68 

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

al, 1. 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 

http://www.danmarkshistorien.dk/
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Enevælde og 

Oplysning 

 

 

 

 

 

 

Borgerlige revo-

lutioner  

 

Det danske de-

mokrati 

 

Materiale Wolter , Jonas  ”Danmarks  historisk grundbog.”  Kap.2 Middelalder i 

Danmark 1100- 1400 s. 33- 39.  

Kilde 11: Fra fortalen til Jyske lov, 1241 

 

Enevælde og oplysningstiden 

Inge Adriansen m. fl. ”Fra oplysning til Imperialisme,” Oplysningstiden s. 35-

39. 

Bryld, Carl Johan. 2008. Verden før 1914 – i dansk perspektiv. Århus: Systime 

s.181-192, 202 https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=112&L=0 

Kilde: Francois Voltaire (1694-1778): Tolerance 
 
Danielsen Kim Beck m. fl. Fra Antikken til Reformationen, fokus 1. Gylden dal 

Kilde 5 Ludvig Holberg: Moralske tanker (1744) 
kilde 6. 52 P.A Heiberg . Politisk Dispache, i for Sandhed (1798) 

 

Napoleon fra republik til enevældig kejser. 

Restudy Napoleons krigene 

Andersen, Inge et al. 2008. Fra oplysningstiden til imperialisme. København: Gyldendal  

Kap .5 Det danske demokrati, s.114-121, 122-128. 

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=144 

Afsnit Enevælden i modvind. 

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=145 

Afsnit: Krig om Slesvig og demokratisk grundlov 

´Film: https://www.dr.dk/tv/se/historien-om-danmark-tv/-/historien-om-

danmark-2  

Fokus - optakten til Danmarks grundlov 1949 

 

Omfang 

 

14 moduler. 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

̶ nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder forskellige 

typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper   

̶ natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nuti-

digt perspektiv   

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=112&L=0
https://portal.restudy.dk/video/napoleonskrigene/id/947/versionId/1769/educationCategoryId/1
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=144
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=145
https://www.dr.dk/tv/se/historien-om-danmark-tv/-/historien-om-danmark-2
https://www.dr.dk/tv/se/historien-om-danmark-tv/-/historien-om-danmark-2
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̶ forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv   

̶ styreformer i historisk og nutidigt perspektiv   

̶ historiefaglig metode  

̶ historiebrug  

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   

Metode: - Forskel mellem kilde og fremstilling (litteratur) samt anvendelsen af 

disse. Samt introduktion til Kildekritik- fokus punkter, historisk kontekst, ten-

dens, troværdighed. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Lavet par arbejde gruppe arbejde, klasseundervisning, selvstændigt fordybelse,  

projekt udarbejdelse og gruppe og elevformidling/fremlæggelse, Quiz og Kahoot,  

Samt lavet historie opgave og tværfaglig synopsis. 

 

Arbejde i fælles googledokument.  Antikken, fokus på Grækenland. 

 

 

 

 

Titel 2 Det politiske system (Særfagligt - samfundsfag) 

Indhold Grundbog 

Brøndum, P. og Hansen, T. (2010). Luk samfundet op! (1. udg.). København: Co-

lumbus. S. 104-114 + 119-123.  

 

Brøndum, P. og Hansen, T. (2017). Luk samfundet op! (3. udg.). København: Co-

lumbus. S. 142-158.  

 

Bülow, M. W. & Mikkelsen, M. H. (2015): SamfNU - stx & hf B-niveau. (3. udg.) 

Viborg: Systime. S. 432-434.  

 

Artikler 

- Friis, S. E. (23/6-2016): Måling: Stor opbakning til EU i Danmark. Altin-

get.dk. Online: https://www.altinget.dk/artikel/maaling-fortsat-stor-

opbakning-til-eu-i-danmark.  

- Jensen, J. C. (26/5-2009): Hvis Danmark skal være selvstændigt. Politi-

ken. Online: https://politiken.dk/debat/kroniken/art4822604/Hvis-

Danmark-skal-v%C3%A6re-selvst%C3%A6ndigt.  

https://docs.google.com/document/d/1rluFVY5fM-cL1Ke8Q9vSEGNa-t0OUVckwr0kWv8cquc/edit
https://www.altinget.dk/artikel/maaling-fortsat-stor-opbakning-til-eu-i-danmark
https://www.altinget.dk/artikel/maaling-fortsat-stor-opbakning-til-eu-i-danmark
https://politiken.dk/debat/kroniken/art4822604/Hvis-Danmark-skal-v%C3%A6re-selvst%C3%A6ndigt
https://politiken.dk/debat/kroniken/art4822604/Hvis-Danmark-skal-v%C3%A6re-selvst%C3%A6ndigt
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- Lavrsen, L. (3/4-2010). Manden der vandt vælgerne og tabte sit parti. On-

line: https://www.information.dk/moti/2010/03/manden-vandt-vaelgerne-

tabte-parti?page=1. 

- Mcghie, S. (1/9-2013). De danske lobbyister har gyldne tider. Politiken. 

Online: http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/art5479328/De-

danske-lobbyister-har-gyldne-tider. 

- Rasmussen, T. (28/3-2017): Riisager til gymnasier: Styrk elevernes demo-

kratiske dannelse. Gymnasieskolen.dk. Online: 

https://gymnasieskolen.dk/riisager-til-gymnasier-styrk-elevernes-

demokratiske-dannelse. 

- Ritzau (12/4-2014): Økonomer: Medlemskab af EU er en overskudsfor-

retning. Politiken. Online: 

https://politiken.dk/oekonomi/dkoekonomi/art5511070/%C3%98konomer

-Medlemskab-af-EU-er-en-overskudsforretning.  

- Ritzau (7/12-2014): Lykketoft revser blå politikere: Respekter magtens 

tredeling. Politiken. Online: 

https://politiken.dk/indland/art5555754/Lykketoft-revser-bl%C3%A5-

politikere-Respekter-magtens-tredeling.  

- Tholl, S., Lehmann, C., Flores, P. (9/3-2011). Løkkes unge løver. Online: 

https://www.information.dk/indland/2011/03/loekkes-unge-loever. 

 

Andet 

- Filmklip: Debatten – Tænker politikerne (kun) på sig selv? (16/2-2017).  

 

Omfang 

 

11 moduler á 90 minutters varighed.  

Særlige fo-

kuspunkter 

- Det politiske system. 

- Lovgivningsprocessen. 

- Styreformer.  

- Magtbegreber.  

- Magtens tredeling.  

- Lobbyisme.  

- Politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng, herunder be-

tydningen af EU. 

- Demokratisk krise.  

- Medborgerskab, herunder rettigheder og pligter i et demokratisk samfund.  

- Kvantitativ metode.  

- Empirisk undersøgelse.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning.  

- Individuelt, par- og gruppearbejde.  

- Projekt: Udførelse af mindre empirisk undersøgelse, herunder indsamling 

og analyse af statistisk materiale.   

- Quiz. 

- Informationssøgning på nettet.  

- Elevfremlæggelser på klassen.  

https://www.information.dk/moti/2010/03/manden-vandt-vaelgerne-tabte-parti?page=1
https://www.information.dk/moti/2010/03/manden-vandt-vaelgerne-tabte-parti?page=1
http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/art5479328/De-danske-lobbyister-har-gyldne-tider
http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/art5479328/De-danske-lobbyister-har-gyldne-tider
https://gymnasieskolen.dk/riisager-til-gymnasier-styrk-elevernes-demokratiske-dannelse
https://gymnasieskolen.dk/riisager-til-gymnasier-styrk-elevernes-demokratiske-dannelse
https://politiken.dk/oekonomi/dkoekonomi/art5511070/%C3%98konomer-Medlemskab-af-EU-er-en-overskudsforretning
https://politiken.dk/oekonomi/dkoekonomi/art5511070/%C3%98konomer-Medlemskab-af-EU-er-en-overskudsforretning
https://politiken.dk/indland/art5555754/Lykketoft-revser-bl%C3%A5-politikere-Respekter-magtens-tredeling
https://politiken.dk/indland/art5555754/Lykketoft-revser-bl%C3%A5-politikere-Respekter-magtens-tredeling
https://www.information.dk/indland/2011/03/loekkes-unge-loever
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- Walk-and-talk. 

- Begrebstræning.  

- Test. 

- Statistisk analyse.  

- Eksamenstræning.  

 

Titel 2 Jødedom (særfagligt – religion) 
Indhold -”Jødedomens historie og baggrund” -  Religion og kultur s. 115-116 

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

-”Udfrielsen af Egypten, Moses og de 10 bud” -  Religion og kultur s. 116 

+ 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. 113-

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

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

gion og kultur s. 123-125   

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

116-117 

-”Sefardiske og askenaziske jøder” - Religion og kultur s. 119-120 

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

-dr.dk: Indvandringens historie, afsnit 2 

-”Jødiske retninger i dag” - Religion og kultur s. 133-134 

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

-”Jødiske helligsteder og højtider” - Religion og kultur s. 126-129 

-”Jødiske ritualer”: Religion og kultur s. 130-132 

-”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 arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, elevfremlæggelser 
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Titel 2 

 

Ideologier særfaglig forløb Historie 

Ideologier 

 

 

1 v. kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideologier, kom-

munisme, nazisme 

, facisme og liberale 

demokrati. 

 

 

 

 

 

Kold krig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideologiernes af-

slutning 

  Intro til Ideologier. Leksikon poltiske ideologier. https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=944&L=0 

1v.kr. Verdenskrig. Bryld Carl Johan Verden efter 1914 – i dansk perspek-

tiv.  Systime 2006 Kap 2 s. 31 -56, 171-176 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=392&L=0 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc 

 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=392 

Danmark og 1v. kr.  

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=541&L=0 

https://portal.restudy.dk/video/f%F8rste-

verdenskrig/id/251/versionId/48/educationCategoryId/2 

Andersen Lars m.fl ”Fra verdenskrig til velfærd” Gyldendal 2007.Kap .1 s. 

9-33.  

Kilder fra Verdenskrig til velfærd. 

Kilde 2. Lenin om demokrati og diktatur 1919. 

Kilde 3 Hitler om racepolitik og ”livsrum” 

Kilde 6 Reformisme eller revolution Anker Jørgensen 1974 

Kilder fra Verden efter 1914 

Winston Churchills jerntæppetale 5/3 1946 

Stalins gensvar 14/3 1946 

Harry S Truman, Truman doktrinen 1947. 

Bryld Carl Johan Verden efter 1914 – i dansk perspektiv.  Systime 2006 

Kap. 6 Den kolde krig, afsnit - Hvem havde ansvaret for kold krig s. 171-

176. 

Ideologiernes afslutning. 

Materiale tekst 80  Francis Fukuyama Historien er slut 1989. 
Link: https://verdenshistoriehhx.systime.dk/index.php?id=1271 

Materiale tekst 10 , Civilisationernes sammenstød, Samuel Huntington 1993. 
Link :  https://ideologi.systime.dk/index.php?id=280#c654 

 

https://ks.systime.dk/index.php?id=137#c1089  med Verdenskort over de 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=944&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=944&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=392&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=392
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=541&L=0
https://portal.restudy.dk/video/f%F8rste-verdenskrig/id/251/versionId/48/educationCategoryId/2
https://portal.restudy.dk/video/f%F8rste-verdenskrig/id/251/versionId/48/educationCategoryId/2
https://verdenshistoriehhx.systime.dk/index.php?id=1271
https://ideologi.systime.dk/index.php?id=280#c654
https://ks.systime.dk/index.php?id=137#c1089
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7 civilisationer. 
Materiale: https://ideologi.systime.dk/index.php?id=280#c654 

 
 
Synopsis materiale: Historie. 
Materiale: Demokratiet kan ikke tvinges igennem. Francis Fukuyama 2006. 
Tekst. 4  
https://ideologi.systime.dk/index.php?id=280#c654 
Berlingske . Ideologien er stendød 5/2 2005 
Ideologien er sten død 
 
Knudsen Tim Kristlig dagblad. 18/5 2010 . Ideologi er ikke noget bras  
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/ideologi-er-ikke-noget-
bras#menuSøndergaard, 

Britta: ”Hitz ut tahrir: Vi kæmper mod assimilation af muslimer i det danske 
samfund” 
Kristeligt dagblad 06-01-2012.  
https://k.dk/s/FrBP 
 

Omfang 

 

26 moduler 

Særlige fokuspunk-

ter 

Vi arbejder med de taksonomiske niveauer, fra redegørelse til analyserende 

tilgang til kilder og fremstillingsmateriale. 

Fokus på styreformer i historisk og nutidigt perspektiv, inddragelse og bear-

bejdelse af kilder og øvrigt materiale som eleverne bliver præsenteret for i 

undervisningen, med fokus på den kildekritiske tilgang. 

historiefaglig metode  

historiebrug  

Faglige mål: 

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

pen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammen-

hænge i Danmark og i andre lande   

Metode: - Forskel mellem kilde og fremstilling (litteratur) samt anvendelsen 

af disse. Samt introduktion til Kildekritik- fokus punkter, historisk kontekst, 

tendens, troværdighed. 

Emne områder er ideologier med fokus på Kommunisme, liberalt demokrati, 

nazisme og fascisme. 

Dernæst fokus på 1 v.kr , opblussen af den kolde krig og ideologiernes af-

slutning med de udfordringer de skaber i verden. 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Lavet par arbejde gruppe arbejde, klasseundervisning, selvstændigt fordybelse,  

projekt udarbejdelse og gruppe og elevformidling/fremlæggelse, Quiz og 

Kahoot,  

https://ideologi.systime.dk/index.php?id=280#c654
https://ideologi.systime.dk/index.php?id=280#c654
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBndTj083YAhWDCSwKHY_wBuQQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.information.dk%2Fdebat%2F2009%2F06%2Fideologi-stadig-bras&usg=AOvVaw2dztjR43G0Hrtf-Ep7mtZK
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/ideologi-er-ikke-noget-bras#menuSøndergaard
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/ideologi-er-ikke-noget-bras#menuSøndergaard
https://k.dk/s/FrBP
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Samt lavet synopsis. Ideologi tema 

Projekt  1v. kr. Gruppe arbejde formidling, hver gruppe arbejder med centra-

le aspekter fra 1 v. kr. Der ønskes en grafisk eller digital formidling, dvs. 

planche eller ppx, formidling foran klassen. 

Ideologie tema, her arbejder vi i fælles dokument via google dox.  

ideologier 

 

Kahoot opsaming ideologier. 

https://create.kahoot.it/login?next=/details/globalisering-og-national-

identitet/6fca8573-f175-495f-b04f-1f617826c4ca 

  

Synopsis øvelse. Tema. ideologier  

 

 

 

Titel 3  Indvandring, Integration og medborgerskab (Tværfagligt) 

Indhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfundsfag: 

 

Grundbog 

Brøndum, P. og Hansen, T. (2010). Luk samfundet op! (1. udg.). København: Colum-

bus. S. 97-103. 

 

Larsen, O. S. (2010). Psykologiens veje (1. udg.). Systime. S. 381-386 + 388-392. 

 

 

Thorndal, M. P. (2015): Ærkedansker – Perkerdansker (3. udg.). København: Colum-

bus. S. 68-114.     

 

Artikler 

- Bødker, T. H. (18/1-2016): Frikadellekrigen i Randers er afgjort: Krav om svi-

nekød på institutioner. Jyllandsposten. Online: https://jyllands-

posten.dk/indland/ECE8376330/frikadellekrigen-i-randers-er-afgjort-krav-om-

svinekoed-paa-institutioner/  

- Dall, Casper (10/11-2014): Ekspert: Det er svært at være mønsterbryder i dag. 

Information. Online: https://www.information.dk/indland/2014/09/ekspert-

svaert-vaere-moensterbryder-dag 

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

vende uddannelse. Indvandrere i Danmark. Online 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20705&sid=indv2

017.  

- Danmarks Statistik (2017): Figur 7.9: Forældre til 0-24 årige, som har en vide-

regående uddannelse. Indvandrere i Danmark. Online 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20705&sid=indv2

017. Tilgået: 15/4-2018.  

https://docs.google.com/document/d/1nW8nsnnJRmjKohPAtFWtIq9bv2-JnZYFWczkzjHf2Cg/edit
https://create.kahoot.it/login?next=/details/globalisering-og-national-identitet/6fca8573-f175-495f-b04f-1f617826c4ca
https://create.kahoot.it/login?next=/details/globalisering-og-national-identitet/6fca8573-f175-495f-b04f-1f617826c4ca
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE8376330/frikadellekrigen-i-randers-er-afgjort-krav-om-svinekoed-paa-institutioner/
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE8376330/frikadellekrigen-i-randers-er-afgjort-krav-om-svinekoed-paa-institutioner/
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE8376330/frikadellekrigen-i-randers-er-afgjort-krav-om-svinekoed-paa-institutioner/
https://www.information.dk/indland/2014/09/ekspert-svaert-vaere-moensterbryder-dag
https://www.information.dk/indland/2014/09/ekspert-svaert-vaere-moensterbryder-dag
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20705&sid=indv2017
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20705&sid=indv2017
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20705&sid=indv2017
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20705&sid=indv2017
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- Ejsing, J. (24/10-2014): Hvad er danskhed? Berlingske Tidende. Uddrag. Onli-

ne: https://www.b.dk/politiko/perspektiv/hvad-er-danskhed  

- Raabæk, C. (26/11-2014): Indvandreres brn døjer med dårlige karakterer. Poli-

tiken.dk. Online: 

https://politiken.dk/indland/uddannelse/art5554420/Indvandreres-b%C3%B8rn-

d%C3%B8jer-med-d%C3%A5rlige-karakterer  

- Ringgaard, A. (2/10-2014): Unge med indvandrerbaggrund er splittede mellem 

to liv. Videnskab.dk. Uddrag. Online: https://videnskab.dk/kultur-

samfund/unge-med-indvandrerbaggrund-er-splittede-mellem-liv  

- Salomonsen, J. (5/5-2015): Skoleforsker: Derfor klarer indvandrer-drenge sig 

dårligt i skolen. Videnskab.dk. Uddrag. Online: https://videnskab.dk/kultur-

samfund/skoleforsker-derfor-klarer-drenge-med-indvandrerbaggrund-sig-

darligt-i-skolen.  

- Vestergaard, M. & Johansen, M. (2017): Tredje generation af indvandrere 

hænger også med karaktererne i folkeskolen. Videnskab.dk. Online: 

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE9643223/tredje-generation-af-

indvandrere-haenger-ogsaa-med-karaktererne-i-folkeskolen/. Tilgået: 15/4-

2018. 

 

Andet 

- Film: Fighter (2007). 

- TV2 Dok: Konfrontation (2006). 

- Klip fra Matador: https://www.youtube.com/watch?v=YMvxEKTYnDM  

 

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, Systime, 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. 36-41: ””Livsmønster”  

 s. 49-56: ”Moderne Sharia” (traditionalisme, sekularisme, modernisme, fun-

damentalisme) 

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

 Sura 2, 177-178 s. 32 

 Sura 56 s. 428-429 

https://www.b.dk/politiko/perspektiv/hvad-er-danskhed
https://politiken.dk/indland/uddannelse/art5554420/Indvandreres-b%C3%B8rn-d%C3%B8jer-med-d%C3%A5rlige-karakterer
https://politiken.dk/indland/uddannelse/art5554420/Indvandreres-b%C3%B8rn-d%C3%B8jer-med-d%C3%A5rlige-karakterer
https://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-med-indvandrerbaggrund-er-splittede-mellem-liv
https://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-med-indvandrerbaggrund-er-splittede-mellem-liv
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://videnskab.dk/kultur-samfund/skoleforsker-derfor-klarer-drenge-med-indvandrerbaggrund-sig-darligt-i-skolen
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE9643223/tredje-generation-af-indvandrere-haenger-ogsaa-med-karaktererne-i-folkeskolen/
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE9643223/tredje-generation-af-indvandrere-haenger-ogsaa-med-karaktererne-i-folkeskolen/
https://www.youtube.com/watch?v=YMvxEKTYnDM
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Globaliserings 

udfordringer. 

 

 

 

 

Terror versa 

frihed. 

 

 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  

 Indvandrere og efterkommeres geografiske placering i det danske land: 

https://bpi.systime.dk/index.php?id=145&L=0  

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

Artikler:  

 Michael Mølgaard: ”Aminah Tønssen: Magtens mænd har forvansket kora-

nen”, Aktuelt april 1998   

 Helle Ib og Christian Thye-Petersen, ”Imran M. Hussain: Den stærke muslim”, 

Jyllandsposten 29. september 2002 

 Naser Khader, ”Religionsfrihed er også frihed til fravalg”, Jyllandsposten 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) 

 

Historie: 

Danielsen Kim Beck, ”en bedre verden”  Gyldendal 2013. kap .7 Globalisering og moderni-

tet. s. 171-191 

Globalisering og afkolonisering. Fokus 3 ”Fra verdenskrig til velfærd”. Kap .3 s. 75- 92, 76- 

104  

Kilder fra Fra verdenskrig til velfærd 

Kilde 2 Gust Robert s. 95 -96 Hvorfor er Afrika så fattigt. 

 

 

Olsen Anne Okkels og Mørch Søren, ”USA nye verdensorden.” Systime 2006  
 USA´S nye verdens orden 
Terrorisme versa frihedskamp-  fokus på islamisme. Fra afsnit USA går i krig med Af-
ghanistan –til afsnit asymmetrisk krig. S. 138-140 

https://bpi.systime.dk/index.php?id=145&L=0
https://bpi.systime.dk/index.php?id=150
https://faktalink.dk/titelliste/islamisk-stat
http://www.hizb-ut-tahrir.dk/content.php?contentid=459
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EYe-5svfkZFFtTDM2YYjUUgBgY0NRDGlNteOcNV73h2Mtw?e=Af3nHf
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Nationalisme 

og national 

identitet. 

 

 

 

 

Indvandring 

og integration 

 

 

Fokus Taliban: Fra Asymmetrisk krig til afsnit USA og Taliban s.140- 147  
Kilder fra USA nye verdensorden. 

Tekst 11. Al- Quadas fundament 1998 

Tekst 12 Didar ung terrorist. USA´s nye verdensorden. 

Tekst 17 Osama bin laden udtaler sig 7/8 2001 

Tekst 23 Er USA blevet vanvittig januar 2003 

USA´s nye verdensorden kilde 9-14 
 
Kilde  59.Al- Quadas erklæring 1998 28 februar 
https://civilisationernesverdenshistorie.systime.dk/index.php?id=240 
 
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-
8.html   George bush War on terrorisme tale, kilde tekst 
 

george bush War on terrorisme tale 201 utube video. 
 
symbolske trusler gør os parate til vold . Information 26 jan. 2018 
https://www.information.dk/indland/2018/01/trusler-vores-vaerdier-religion-kultur-
goer-parate-vold 
 
Tekst 18 Islam er blevet sin egen fjende 26/8 2001 Fra Usa nye verdensorden. 
Kilde 60. Benazir Bhutto. Uddrag fra Forsoning 2007 
https://civilisationernesverdenshistorie.systime.dk/index.php?id=241 
 
 
Tekst 24 Anders Fogh vi skal lære af vores fejltagelser 4/5 2004 
USA´s nye verdensorden kilde 15-29 

 
Hvad er Nationalisme – national identitet. 
Andersen, Inge et al. 2008. Gyldendal. ”Fra oplysningstid til imperialisme”. fokus 2. 
s.84 -94 (minus Italien og Tyskland bliver nationalstater) + s. 95 Dannebrog – fra mag-
tens flag til folkets flag samt s. 95- 103. 
Kilde 7. Nationalisme og socialisme. Marie Nielsen 1914 s. 110- 111 i ovenstående 
bog.” 
 
 
Dansk Indvandring. 
Kultur og samfundsfags bogen, Tema 3 ”Indvandring og integration” Columbus 2014. 
s. 149 -165. 

Indvandring og integration Tema 3 ks fag bog 
 
 Clausen, Friis Allan og Mikkelsen Poul Storgaard. ”Det multikulturelle samfund og det 
danske”. Systime 2006. Systime, Sekularisering- af sekularisering- s. 7-10, s. 13- 16. 
Det multikulturelle samfund 
 
Film: Min Bror er Islamist Min bror er islamist. Mit cfu 
 
Debat om ytringsfrihed evt tekst 29 . ytringsfrihed til at skabe had. Omar Shah s. 115- 

https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EY6F23FXz4VJpV2rb68j4nUBM3HWsqxzaQKJsXgo5JoomQ?e=aPPWhR
https://civilisationernesverdenshistorie.systime.dk/index.php?id=240
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html
https://www.youtube.com/watch?v=_CSPbzitPL8
https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e697b0ce
https://www.information.dk/indland/2018/01/trusler-vores-vaerdier-religion-kultur-goer-parate-vold
https://www.information.dk/indland/2018/01/trusler-vores-vaerdier-religion-kultur-goer-parate-vold
https://civilisationernesverdenshistorie.systime.dk/index.php?id=241
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/Ec4AgL8tqrVDkZNqpRAvhKgBHYCAXQXohospxxX3Qvo2jQ?e=1tIoOh
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EXc9Gb9v1AZBg8ye-V8uGssBp8Gt46vIDlPdbuuk7TpydQ?e=WuMkZw
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EVlkWvBFSpBHgjBv-MMP-UABO8-UPm0Bcjf5Bq2vtnIbpQ?e=rgVmY6
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Min%20bror%20er%20islamist&orderby=title&SearchID=c7b99616-5016-4ad6-8c24-bf091e7d7473&index=1
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119 samt tekst 27 karen Jespersen Det danske fællesskab.  
 

s. 31 afsnit Den danske diskussion- til kap.  4 Muslimer i Europa og det sekulære de-
mokrati. S. 31-34 
Euro Islam og Tariq Ramadan, fra afsnit Euro islam og Yariq Ramadan til afsnit 5 s. 38-
40 
Det multikulturelle samfund 
 
Det multikulturelle samfund, kilde 1-4 s. 44-54 
Det multikulturelle samfund   
Tørkæde debatten tekst 1  Luder og madonna igen.  
 
Det multikulturellesamfund  tekst 16,27,29 
Det multikulturelle samfund 

Afsnit. Det nationale og det fremmede tekst 16. Truslen mod europa. Mogens Cam-
re.s. 85- 88, tekst 27 det danske fælleskab tekst. Karen jespersen. 
Den fremmede Eva larsen sognepræst 2002  
Positivt syn på kulturmødet, nej til fremmedfrygt. 
 
Film; Kampen om Indvandringen (4:6) Sturerene bliver i aldrig. 2013  
Film: Indvandringens historie (5:6) Gæstearbejderne, 1960 érne. 
 
Synopsis tekster Historie 
”Velkommen Mustafa.” Kronik af jens Fisker, Dansk arbejdsgiver forening. 1970. Udgi-
ver Dansk arbejdsgiver forening. 
Tekst 45. ”Om indvandrerne i Ishøj”, Fra Huguenotter til Afghaner systime 2012. 
Billede: ” Fronterne trækkes op”. Fra Huguenotter til Afghaner systime 2012. 

 
 

 

Omfang Samfundsfag: 15 moduler á 90 minutters varighed.  

Religion: 26 lektioner af 45 minutter  

Historie: 28 moduler. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Samfundsfag:  

- Kulturmøder og forskellige kulturelle tilgange, herunder etnocentrisme og kul-

turrelativisme.  

- Socialisering: Primær-, sekundær- og dobbeltsocialisering. 

- Identitetsdannelse og identitetsvalg.  

- Kulturelle konflikter. 

- Stereotyper og fordomme, herunder Rosenthal-effekten.  

- Opløsning af fordomme, herunder kontakthypotesen.   

- Bourdieus teori om social ulighed.  

- Mønsterbrydning 

- Honneths anerkendelsesteori. 

 

 

Religion:  

https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EdMMSqTpMOFBvePkQM8ZxrcBNh5gD5ntAGEtJlbKbe8xNQ?e=P4f0x0
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EROT3JwnobxEs0M92lsKUmIBwPjScSouVFSikJJf5kt-zA?e=8epjGp
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/Ed5G4J5oa2NKi7r8N4GFLDwBPB38iBo3PfMmX4dhOnXhRg?e=LpMzZR
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/den-fremmede
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Islams formative periode, islams praksis og nutidige fremtrædelsesformer i Danmark 

og Europa samt indvandring i Danmark med fokus på muslimer. Dertil fundamentali-

stiske grupperinger som Islamisk Stat og Hitz-ut-Tahrir.  

 

 

 

 

Historie: 

- Metode: - Kildekritik - Historisk kontekst - Tendens - Samtidighed Levn / beretning   

 

-reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder en forståelse 

af samspillet mellem aktør og struktur  ̶ diskutere egne og andres kulturelle værdier i for-

hold til nutidige og fortidige værdier  ̶ anvende viden om centrale begivenheder og udvik-

lingslinjer til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i 

Danmark i samspil med omverdenen  

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning.  

- Individuelt, par- og gruppearbejde.  

- Informationssøgning på nettet.  

- Elevfremlæggelser på klassen.  

- Speeddating.  

- Walk-and-talk. 

- Begrebstræning.  

- Statistisk analyse.  

- Eksamenstræning: Både særfaglig og tværfaglig.  

 fælles google dokument opsamling. fællesdokument for skriftligt arbejde i timerne. (Hi-

storie dokument) 

- Synopsis Tema. Nationalisme, indvandring og integration 

 

https://docs.google.com/document/d/1xfaESuAhzO7ieZy10BKglUiav_A1CT6DKmXrUOI2jEY/edit?usp=sharing

