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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Juni 2020 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Kultur og samfundsfag: Historie B, religion C og samfundsfag C 

Lærer(e) Björn-Frederik Scholz, Karen Mejer Overby & Tobias Huus 

Hold 1r 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Styreformer (særfagligt, historie) 

Titel 2 Ideologiernes kamp (særfagligt, historie) 

Titel 3 Ideologier og partier (særfagligt, samfundsfag) 

Titel 4 Jødedom (særfagligt religion) 

Titel 5 Demokrati og medborgerskab (tværfagligt) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Styreformer (særfagligt, historie) 

Indhold Kernestof 

Ulrik Grubb, Knud Helles, Bente Thomsen: Overblik – verdenshistorie i korte træk, Gyl-

dendal 2005, s. 25-31, 33-34 og 36-39, 60-63, 72-73, 76-77, 102-106, 113-115, 117-

122, 134-140,  

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=121 

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=124 

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=125 

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=133 

 

Supplerende stof 

Uddrag af "Den gamle oligarks" kritik af Athens demokrati, fra: 

Aksel Damsgaard Madsen, Det athenske Demokrati, 1974, s. 127-129 ‘’ 

Erik Klippings håndfæstning, fra: http://centerforhistorieformidling.dk/epoker-og-begivenheder-i-

danmarkshistorien/erik-klipping-haandfaestning.html 

Galilei: Brev til Kepler, fra: 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=170&L=0 

Kongeligt flyveblad (Frederik d. 3. 1660):  

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=133 

Voltaire: Tolerance i ’Fokus’ 

https://hhfvuc.sharepoint.com/sites/historiegruppen/Delte%20dokumenter/0plysningstiden%20kap%20.2%20fokus%202.pdf 

Rudyard Kipling: Hvid mands byrde, fra: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=48 

 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/en-arabisk-

koebmands-beretning-om-hedeby/ 

 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-

vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/ 

 

Diverse uddrag fra ”Historien om Danmark”, DR  2017-2018. 

 

Div. historiske billeder fra forskellige perioder (til periodisering og kronologi) 

 

Periodiseringer fra forskellige bøger og hjemmesider og periodiseringsspil, fx 

https://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/ 

- Periodiseringsspillet ”Timeline” 

 

 

 

Omfang 

 

17 moduler af 90 min. 

125 sider (vægtet) 

Særlige fokus-

punkter 

Læreplanens mål: 

̶ dansk historie og identitet 

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=121
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=124
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=125
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=133
http://centerforhistorieformidling.dk/epoker-og-begivenheder-i-danmarkshistorien/erik-klipping-haandfaestning.html
http://centerforhistorieformidling.dk/epoker-og-begivenheder-i-danmarkshistorien/erik-klipping-haandfaestning.html
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=170&L=0
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=133
https://hhfvuc.sharepoint.com/sites/historiegruppen/Delte%20dokumenter/0plysningstiden%20kap%20.2%20fokus%202.pdf
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=48
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=48
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/en-arabisk-koebmands-beretning-om-hedeby/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/en-arabisk-koebmands-beretning-om-hedeby/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/
https://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/
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̶ 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 nutidigt 

perspektiv 

̶ styreformer i historisk og nutidigt perspektiv 

̶ globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv 

̶ historiefaglige metoder 

̶ historiebrug 

 

Særlige fokuspunkter: 

Aristoteles’ styreformsbegreber: 

Politeria-demokrati, aristokrati-oligarki og monarki-tyranni 

 

Antikkens Grækenland: Styreformer i Athen og Sparta 

Romerriget: Styreform under republik, tidlig- og sen kejsertid 

Feudalisme 

Investiturstrid  

Renæssance 

Reformation 

Stændersamfund 

Enevælde og oplyst enevælde 

Merkantilisme 

Oplysningstiden 

Borgerlige revolutioner 

Liberalisme, socialisme, nationalisme og imperialisme 

 

Periodisering 

Kildekritik 

Historiebrug 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Skriftligt arbejde 

Individuelle mindre fremlæggelser 

Mindre gruppefremlæggelser 

Arbejde med IT-læremidler 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Ideologiernes kamp (særfagligt, historie) 

Indhold Kernestof 

 

Lars Andersen, Hans Branner m.fl.: Fokus 3 – Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal 

2006. Kapitel 1 (side 9-32). 

 

 

Supplerende stof 

http://www.his2rie.dk/kildetekster/1-verdenskrig/tekst-65/ (Wilsons 14 punkter) 

https://fraoplysningstidtileuropaeiskintegration.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=342&loopRedirect=1 

(Hitler om racepolitik og ”livsrum”) 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=289 (Ikke-angrebspagten 

1939) 

Churchill og Chamberlains taler om München-aftalen (Se ibog: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=615 ) 

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

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

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=242&L=0  

Brev fra Stalin til Molotov, 1930 i Bryld: Den sovjetiske revolution og Sovjetunionen, 

s. 111-113. 

Præsident Eisenhower om ”dominoteorien”, 1953 i Bryld og Haue: Kilder til den nye 

verden, s. 77-78. 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/hvad-er-forskellen-paa-

brintbomber-og-atombomber  

https://www.youtube.com/watch?v=wA8z94MXo9M  

https://nuclearsecrecy.com/nukemap/  

Filmen: ”Thirteen Days” (2000) – via www.mitcfu.dk  

https://www.dr.dk/drtv/episode/danmark-i-den-kolde-krig_-amerikanerne-

kommer_70392  

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=1004 (Fukuyama) 

 

Omfang 

 

Ca. 17 moduler af 90 min. 

Ca. 100 sider (vægtet) 

Særlige fo-

kuspunkter 

Læreplanens mål: 

̶ dansk historie og identitet 

̶̶ natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nutidigt 

perspektiv 

̶ styreformer i historisk og nutidigt perspektiv 

̶ globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv 

̶ historiefaglige metoder 

̶ historiebrug 

 

Fokuspunkter: 

Første verdenskrig 

http://www.his2rie.dk/kildetekster/1-verdenskrig/tekst-65/
https://fraoplysningstidtileuropaeiskintegration.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=342&loopRedirect=1
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=289
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=615
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=615
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=244&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=243&L=0
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=242&L=0
https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/hvad-er-forskellen-paa-brintbomber-og-atombomber
https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/hvad-er-forskellen-paa-brintbomber-og-atombomber
https://www.youtube.com/watch?v=wA8z94MXo9M
https://nuclearsecrecy.com/nukemap/
http://www.mitcfu.dk/
https://www.dr.dk/drtv/episode/danmark-i-den-kolde-krig_-amerikanerne-kommer_70392
https://www.dr.dk/drtv/episode/danmark-i-den-kolde-krig_-amerikanerne-kommer_70392
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=1004
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Mellemkrigstiden 

- Versailles-freden 

- Kriserne 

- De totalitære ideologier og det liberale demokrati 

- Appeasement-politikken 

Anden verdenskrig 

Den kolde krig 

- Europas deling og blokdannelse 

- Våbenkapløb 

- Stedfortræderkrige 

- Økonomisk udvikling, markedsøkonomi og planøkonomi 

- Danmarks position, Grønland og Thulebasen 

Den kolde krigs slutning og verdensordenen efter 

Perspektivering:  

- Rusland og Vesten i dag, Krim og krigen i Ukraine 

- Udemokratisk udvikling i Østeuropa i dag, historiebrug 

- Tyskland 30 år efter genforeningen 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Skriftligt arbejde 

Gruppefremlæggelser 

Arbejde med digitale læremidler 

 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Ideologier og partier (særfagligt, samfundsfag) 

Indhold Kernestof: 

Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op! (2. udg), Colum-

bus 2010. Kapitel 6. 

Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op! (3. udg), Colum-

bus 2017. Side 120. 

 

Supplerende stof: 
https://restudy.dk/undervisning/samfundsfag-politik/lektion/video-roed-blok/ 

https://restudy.dk/undervisning/samfundsfag-politik/lektion/video-blaa-blok/ 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/korrespondent-om-blackstone-drama-de-

radikale-har-faaet-en-ordentlig-mavepuster 

 

Omfang 

 

7 moduler af 90 min 

40 sider (vægtet) 

Særlige fokuspunk-

ter 

Læreplanens mål: 

̶ politiske partier i Danmark og politiske ideologier 

 

Særlige fokuspunkter: 

De klassiske ideologier: Liberalisme, socialisme og konservatisme 

https://restudy.dk/undervisning/samfundsfag-politik/lektion/video-roed-blok/
https://restudy.dk/undervisning/samfundsfag-politik/lektion/video-blaa-blok/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/korrespondent-om-blackstone-drama-de-radikale-har-faaet-en-ordentlig-mavepuster
https://www.dr.dk/nyheder/politik/korrespondent-om-blackstone-drama-de-radikale-har-faaet-en-ordentlig-mavepuster
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Forgreninger af de klassiske ideologier 

Værdi- og fordelingspolitiske skalaer 

Molin-modellen 

Partierne i folketinget 

Parlamentarisme og regeringsdannelse 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

 

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Jødedom 

Indhold  Begrebsnøglen til religion, Systimes i-bibliotek 

o https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p148 (myte) 

o https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=c493 (myte og ritual) 

 Religionsportalen, Systimes I-bibliotek 

o https://religion.systime.dk/?id=p467&L=0 (Hvad er religion) 

 Grundbogen til religion C. Der er anvendt følgende sider 

o Øjenåbner: Rulleskøjter på Sabbat (ID: p144) 

o Fakta om jødedommen (ID: p145) 

o Jødedommens historiske udvikling (p146) 

o Religiøs praksis i jødedommen (ID: p147) 

 Sabbat (ID: p200) 

 Synagogen og bønnen (ID: p201) 

o Jødiske forestillinger 

 Menneskesyn (ID: p204) 

 Højtiden Pesach (ID 205) 

 Messias (ID: p206) 

o Model til tekstanalyse (ID: c994; c995; c997) 

 1. Mosebog 12, 1-9 (Abrahams udvælgelse) 

 1. modebog 17, 1-11 (Omskærelsen) 

 Esajas bog 11 (Om Messias) 

 2. Mosebog 20, 1-21 (De ti bud) 
 

 TV- dokumentar: Mig og jøderiet 

 Horisont: Når religion splitter familien, DR1 22.10.2012 

  

 

 Artikel om den jødiske påske: https://www.religion.dk/interview/den-jødiske-

påske-handler-om-erindring 

 Artikel om ultraortodokse kvinder: https://www.kristeligt-
dagblad.dk/udland/ultraortodokse-kvinder-skaber-roere-med-nyt-
parti-i-israel  

Omfang 

 

 7 moduler a 45 minutter 

Ca. 40 sider (vægtet) 

Særlige fokus-

punkter 

 Myte 

 Ritual 

https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p148
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=c493
https://religion.systime.dk/?id=p467&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=144&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p145&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=146&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p147&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p200&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=201&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=204&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=205&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=206&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c995
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Es/11
https://www.religion.dk/interview/den-jødiske-påske-handler-om-erindring
https://www.religion.dk/interview/den-jødiske-påske-handler-om-erindring
https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/ultraortodokse-kvinder-skaber-roere-med-nyt-parti-i-israel
https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/ultraortodokse-kvinder-skaber-roere-med-nyt-parti-i-israel
https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/ultraortodokse-kvinder-skaber-roere-med-nyt-parti-i-israel
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 Jødedommens historiske udvikling 

 Jødedommens hovedretninger 

 Jødedommens helligskrifter (Tanak og Talmud) 

 Religiøs praksis i jødedommen (fokus på sabbat, bøn og synagogen) 

 Det jødiske menneskesyn 

 Pagtstanken i jødedommen 

o Pesach 

o Spiseregler (kosher) 

o Messias 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Klasseundervisning 

Gruppe- og pararbejde 

Individuelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

Titel 5 

 

Demokratisering og medborgerskab (tværfagligt) 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Historie 

Kernestof 

Carl Johan Bryld: Danmark fra oldtid til nutid (2. udgave), Gyldendal, 2006: (s. 

144-148, s. 153-155, s.158, s.169-174, s.174-178, s.193-195, s. 203-205, s. 210-211, 

s. 212-214, s. 217-218 

Supplerende stof 

”Historien om Danmark” afsnit 8 +9, DR  2017-2018. 

 

Kildetekst: Uroligheder i København, 4. april, 1920 (Claus Friisberg: Kilder til det 

ny Danmark 1914-1992, Munksgaard, 1996, s. 32-34) 

 

Kildetekst: Cay Lembcke: Parlamentarismen, 1931 (Claus Friisberg: Kilder til det 

ny Danmark 1914-1992, Munksgaard, 1996, s. 75-77) 

 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvindens-

politiske-valgret-og-valgbarhed-tale-af-johanne-meyer-1888/ 

 

Udvalgte paragraffer fra 1866 grundloven: 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-gennemsete-

grundlov-af-28-juli-1866/ 

 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvindens-politiske-valgret-og-valgbarhed-tale-af-johanne-meyer-1888/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvindens-politiske-valgret-og-valgbarhed-tale-af-johanne-meyer-1888/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-af-28-juli-1866/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-af-28-juli-1866/
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Samfundsfag 

Kernestof 

Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op! (2. udg), Columbus 

2010. Afsnit 7-7.7. 

Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op! (3. udg), Columbus 

2017. Afsnit 6.8. 

https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=254  

 

Supplerende stof 
https://jv.dk/artikel/fakta-her-rammer-regeringens-hastelov-grundloven  
https://www.altinget.dk/artikel/lars-trier-mogensen-statsministeren-spiller-
hasard-med-folkestyret-under-coronakrisen  
https://www.berlingske.dk/politik/torsdag-fik-danmark-en-krigslovgivning.-det-
ville-normalt-vaere-gift-for 
Dokumentar ”Politik til salg” tv2 2015 
https://videnskab.dk/kultur-samfund/de-unge-udviser-faktisk-samfundssind 

https://www.altinget.dk/artikel/kronik-coronakrisen-tager-temperaturen-paa-
vores-demokrati 

https://samfnuc.systime.dk/?id=207 

 

 

Religion 

Medietekster:  

 Fem skarpe om islam 

 Hajj  We Snuck a Camera into Mecca to Film Hajj: The World's Largest Pil-

grimage  

 Ramadan  THE OTHER SIDE OF RAMADAN 

 Min bror er islamist (2011), BBC 

 Min bror er terrorist, BBC, 2014 (23:00 – 32:00) 

 Sherin Khankan i debat med Fatih Alev 

  

Grundbogen til religion C (I-bog, Systime). Der er anvendt følgende sider:  

 Fakta om islam (ID: p157) 

 Islams historiske udvikling (ID: p158) 

 Religiøs praksis i islam (ID: p159) 

 Obligatoriske ritualer (p219) 

 Islamiske forestillinger (ID: p222) 

 Det islamiske samfundssyn (ID: p223) 

 Religionen i spil: Kan man være muslim i det danske samfund? (ID: p161) 

 Overgangsritualer (ID: c961) 

 Indefra og udefra (ID: c975) 

  

 Mehdi Mozzafari: På tro kan demokrati ikke bygges 

  

 Forskellige artikler fra siden islamsvar.dk i forbindelse med sharia og be-

grebet fatwa (eleverne arbejde med selvvalgte spørgsmål fra siden). 

  

https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=254
https://jv.dk/artikel/fakta-her-rammer-regeringens-hastelov-grundloven
https://www.altinget.dk/artikel/lars-trier-mogensen-statsministeren-spiller-hasard-med-folkestyret-under-coronakrisen
https://www.altinget.dk/artikel/lars-trier-mogensen-statsministeren-spiller-hasard-med-folkestyret-under-coronakrisen
https://www.berlingske.dk/politik/torsdag-fik-danmark-en-krigslovgivning.-det-ville-normalt-vaere-gift-for
https://www.berlingske.dk/politik/torsdag-fik-danmark-en-krigslovgivning.-det-ville-normalt-vaere-gift-for
https://videnskab.dk/kultur-samfund/de-unge-udviser-faktisk-samfundssind
https://www.altinget.dk/artikel/kronik-coronakrisen-tager-temperaturen-paa-vores-demokrati
https://www.altinget.dk/artikel/kronik-coronakrisen-tager-temperaturen-paa-vores-demokrati
https://samfnuc.systime.dk/?id=207
https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI&fbclid=IwAR0eawKTUxCcaMl27pEUi8LxFwmDpUDsywReK-xsmiGy3Ihy05H8rDZFttU
https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI&fbclid=IwAR0eawKTUxCcaMl27pEUi8LxFwmDpUDsywReK-xsmiGy3Ihy05H8rDZFttU
https://www.youtube.com/watch?v=y9FKX8eDX6A
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=157
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=158
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=159
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=219
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=222
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=223
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=161
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=255#c961
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c975
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 Moské skabt af kvinder for kvinder: 
https://islam.systime.dk/?id=p192&L=0 

 

 

 

Omfang 

 

Historie  

12 moduler af 90 min. 

75 sider (vægtet) 

 

Samfundsfag 

9 moduler af 90 min. 

45 sider (vægtet) 

 

Religion 

9 moduler a 90 minutter 

Ca. 55 sider (vægtet) 

Særlige fokus-

punkter 

Historie 

Enevælden 

1848-Grundloven 

De slesvigske krige 

1866-grundloven 

Forfatningskampen 

1915-grundloven 

Genforeningen og påskekrisen 

Besættelsen 

 

Samfundsfag 

Parlamentarisme og regeringsdannelse 

Den parlamentariske styringskæde 

Magtens tredeling 

Medier 

Demokratisk deltagelse 

Rettigheder og pligter 

Marshalls medborgerskabsbegreb 

Demokratikriterier 

Demokratiformer: Direkte og repræsentativt 

Demokratiopfattelser: Deltagelsesdemokrati og konkurrencedemokrati 

Lovgivningsprocessen 

Magttyper 

Demokratisk dannelse 

Case; Lobbyisme og interesseorganisationer 

Case: Borgerforslag 

Case: Corona lovgivning 

 

Religion 

 lams tilblivelse og historiske udvikling 

 Islams hovedretninger (sunni og shia) 

 Monoteisme 

https://islam.systime.dk/?id=p192&L=0
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 Sharia og Sharias kilder 

 Fatwa 

 Jihad 

 Haram – halal 

 Valfart som overgangsritual 

 Sekularisering 

 Muslimske idealtyper 

 Fundamentalist (islamist/teokrat) 

 Sekularist 

 Modernist 

 Traditionalist 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuelt arbejde 

Selvstændigt arbejde 

Skriftligt arbejde 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Virtuelt synopsisprojekt 

 

Retur til forside 


