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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin December 2020 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

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

Lærer(e) Kenneth Sakskjær Debel (KSD) Terkel Tronier Jakobsen (TT), Annette Kjærulff 

Davidsen (AD) 

Hold 1u 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Særfagligt forløb (Historie) Lange linjer og styreformer. 

Titel 2 Særfagligt forløb (Historie) Ideologiernes kamp 

Titel 3 Særfagligt forløb (Religion) Intro religionsfaget samt jødedom 

Titel 4 Særfagligt forløb (Samfundsfag) Ideologier og partier 

Titel 5 Fællesfagligt forløb (Samfundsfag, historie og religion) Demokrati og medborgerskab 

Titel 6  

Titel 7  

Titel 8  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 1 

 

Særfagligt forløb (historie) Lange linjer og styreformer. 

Indhold Ulrik Grubb , Knud Helles, Bente Thomsen: Overblik verdenshistorie i korte træk, 
Gyldendal , 2005: s. 25-30, 33-34, 36-38, 47-50, 60-62, 72-74, 76-78, 113-115, 117-
122, 134-140 
 
Carl Johan Bryld, Verden før 1914, Systime (ibog), s. 349, 371-372, 383, 384, 410 
 
Knud Ryg mfl. Grundbog til danmarkshistorien, Systime (ibog), s. 121, 123-125 
 
Carl Johan Bryld, Danmark Tider og temaer (ibog), systime s. 505 
 
Noter om historiebrug 
 
Kritik af det athenske demokrati  

Gengivet fra: Aksel Damsgaard Madsen, Det athenske Demokrati, 1974, s. 127-129  
 
Ciceros valgkamp 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=271#c1634 
 
Erik Klippings håndfæstning 
http://centerforhistorieformidling.dk/epoker-og-begivenheder-i-
danmarkshistorien/erik-klipping-haandfaestning.html 
 
Saxo om erik ejegods sexual liv 
https://danmark.systime.dk/index.php?id=280#c323 
 
Galileis brev til Kepler 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=170&L=0 
 
Voltair om tollerance 
Ulrik Grubb m.fl.: Fokus 1 - Fra antikken til reformationen, Gyldendal 2007. s. 48-49 
 
Hvid mands byrde 
 
Tintin i Congo 
 
Perikles's gravtale ifølge Thukydid 
Kilde: Carl Johan Bryld, Verden efter 1914, Systime (ibog) s. 290 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=271#c1634
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://danmark.systime.dk/index.php?id=280#c323
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=170&L=0
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Omfang 

 

34 lektioner af 60 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression:  

- Hovedlinjer i europæisk historie indtil ca. 1789.  

- Det antikke Grækenland  

- Romerriget (samfund, styreform, forvaltning og opløsning)  

- Tidlig middelalder i Europa  

- Højmiddelalder i Europa (Klostervæsen, Korstog)  

- Renæssance (reformation og religionskrige).  

- Tidlig moderne tid (statsdannelse & Enevælde) 

- Den franske revolution 

- Natur, teknologi og produktion,  

- Centrale kulturmøder i europæisk historie   

- Kildekritik  

- Brug og misbrug af historien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde samt fremlæggelse på klassen, 

peerfeedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 2 

 

Særfagligt forløb historie: Ideologiernes kamp 

Indhold Historie 

Lars Andersen m. fl.: Fokus 3 Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal, 2008, s. 9-19, 

21-32 

 

Carl Johan Bryld, Verden efter 1914, Systime s. 31-33, 37, 40-42, 133-136 
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Kai Otto V. Barner, Den kolde krig, Systime (ibog) s. 262 

 

Peter Frederiksen, Ideologiernes kamp, systime (ibog), s. 229 

 

Wilsons fredsprogram, januar-september 1918 

http://www.his2rie.dk/kildetekster/1-verdenskrig/tekst-65/ 

 

Hitler om racepolitik og ”livsrum” 

Gengivet fra: Inge Adriansen, Fokus 2, Gyldendal (ibog) s. 342 

 

Truman doktrinen 

Kilde: Bryld og Haue, Kilder til Den Nye Verden, 1997, s. 18-21 

 

Jerntæppetalen  

Kilde: Carl Johan Bryld, Verden efter 1914, Systime (ibog) s. 244 

 

Stalins svar på jerntæppetalen 

Kilde: Carl Johan Bryld, Verden efter 1914, Systime (ibog) s. 243 

 

Duck and cover (video uddrag)  

 

DR, Amerikanerne kommer. hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=03140730090 

 

Brev fra Stalin til Molotov, 1930 

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 

 

Thomas A. Bailey om årsagen til Den Kolde Krig, 1964 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=212 

 

David Horowitz om ansvaret for Den Kolde Krig, 1965 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=211 

 

Francis Fukuyama: Historien er slut 

Uddrag fra: Carl Johan Bryld, Verden efter 1914, Systime (ibog) s. 1004 

 

 

Huntington: Clash of civilizations 

 

Atlantpagten (Nato) 

Kilde: Carl Johan Bryld, Verden efter 1914, Systime (ibog) s. 238 

 

Suplerende materiale 

Lets face it (Video) 

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

http://www.his2rie.dk/kildetekster/1-verdenskrig/tekst-65/
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=212
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=211
https://www.youtube.com/watch?v=wA8z94MXo9M
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Thirteen days (film) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

26 lektioner af 60 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Historie 

- Ideologierne i europæisk perspektiv, 

- Verdenskrigene og mellemkrigstiden i europæisk historie,  

- Den kolde krig,  

- Nye konflikter i vores samtid. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Tavleundervisning, gruppearbejde, CL og lign., online-værktøjer, oplæg, klasse-

diskussioner, individuelt arbejde og prøve eksamen.  

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 3 

 

Særfagligt forløb (religion) Intro religionsfaget samt jødedom 

Indhold  
Introduktion til religion: Ninian Smart, oversigt. 

 
Sammenhæng myte/rite: https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=c493  
0,5 s 

Hvad er religion?: https://religion.systime.dk/?id=p467  1,4 s 
Grundbogsstof 

Fakta om jødedom: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p145 (2,3 s.)  
Jødedommens historiske udvikling: 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p146 (4 s.) 
Jødiske forestillinger - Menneskesyn: 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p204 (3,5 s.) 
Religiøs praksis i jødedommen: 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p147 (0,2 s.) 
Sabbat: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p200 (2,1 s.) 

Tekst 15 – Lea Braüner Larsen: Jøderne venter stadig på Messias: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c353 (0,4 s.) 
Filmmateriale: 

Mig og jøderiet: https://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/mig-og-

joederiet#.XdaRuFxKiUk 43 min./ 10 s 
Når religion splitter familien, 2012: 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011210222155 24 min. 

https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=c493
https://religion.systime.dk/?id=p467
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p145
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p146
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p204
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p147
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p200
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c353
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/mig-og-joederiet#.XdaRuFxKiUk
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/mig-og-joederiet#.XdaRuFxKiUk
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011210222155
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Fremtiden: https://religion.systime.dk/?id=c4716 2011    5 s.  
 
Tekster fra Toraen -2,5 s.  

1. Mosebog 12, 1-9: Udvandringen til Kanaens land 

1. Mosebog kap 17, 1-11: Omskærelsen 

2. Mosebog 20, 1-21: De ti bud 

Esajas kap 11, v.1-16: Davidssønnens fredsrige 

 
Artikler 
Ultraortodokse kvinder skaber røre med nyt parti i Israel 
 https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/ultraortodokse-kvinder-skaber-roere-
med-nyt-parti-i-israel  
 2,0 s. 
Den jødiske påske handler om erindring:  
https://www.religion.dk/interview/den-j%C3%B8diske-p%C3%A5ske-handler-
om-erindring  
 
 
 
Sidetal 36 s. 
  

 

 

 

 

 

Omfang 

 

14 lektioner  (a 45  min.) 
Sidetal 36 s. 

 

Særlige fokus-

punkter 

Myte, rite, kult, udvalgte sider af den tredje religion 

Jødedom som den 3. religion: 

Jødedommens historiske udvikling, trosforestillinger (menneskesyn, gudsbegreb) 

Messias 

Jødedommens religiøse praksis (sabbat, omskærelse) 

Jødiske grupperinger: reformjødedom, konservativ jødedom og ultraortodoks 

jødedom. (fundamentalisme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Klasseundervisning 

https://religion.systime.dk/?id=c4716
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.religion.dk/interview/den-j%C3%B8diske-p%C3%A5ske-handler-om-erindring
https://www.religion.dk/interview/den-j%C3%B8diske-p%C3%A5ske-handler-om-erindring
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Gruppearbejde 

Virtuel undervisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 4 

 

Særfagligt forløb (samfundsfag) Ideologier og partier 

Indhold Kernestof: 

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! (3.udg.). Køben-

havn: Columbus, 2017 s. 108-123 

 

Supplerende stof: 

Uddrag fra Enhedslistens principprogram 

Uddrag fra Radikale Venstres partiprogram 

Uddrag fra Det Konservative Folkepartiets principprogram 

Uddrag fra Liberal Alliances arbejdsprogram 

Citatuddrag ”Minister: Folk på kontanthjælp er jo ikke fattige”, Berlingske, 18-

04-2017  

Figur 1.3 Socialliberalismens fællestræk med socialismen og liberalisme. Fra 
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=c4071&L=0  

Figur: Økonomiske systemer. Planøkonomi, blandingsøkonomi og markeds-

økonomi. Fra https://glsamf.systime.dk/?id=p236  

”Korrespondent om Blackstone-drama: ’De Radikale har fået en ordentlig ma-

vepuster’”, dr.dk, 30-01-2020 

 

Omfang 

 

12 lektioner af 45 min. 

18 sider 

Særlige fokuspunk-

ter 

Lærerplanens mål: 

• politiske partier i Danmark og politiske ideologier  
 
Fokuspunkter: 

• De klassiske ideologier: Liberalisme, socialisme og konservatisme  

• Forgreninger af de klassiske ideologier 

• Grøn ideologi og populisme   

• Partierne i Folketinget 

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=c4071&L=0
https://glsamf.systime.dk/?id=p236
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• Fordelings- og værdpolitiske skalaer 

• Molins-model  

• Rettigheder og pligter  
 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Par- og gruppearbejde 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 5 

 

Fællesfagligt forløb (samfundsfag, historie og religion) Demokrati og med-

borgerskab 

Indhold Kernestof: 

Samfundsfag: 

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! (3.udg.). København: 

Columbus, 2017 s. 125-173 

 

Malling, Søren mfl.: ”SamfNU C” (læreplan 2017). Systimeibog: 

https://samfnuc.systime.dk/?id=p254&L=0: Afsnit 5.1.2 Demokrati rundt om i 

verden  

 

Supplerende stof: 

”Valgforsker: Derfor er der så mange, der ikke stemmer”, alt.dk, 03-06-2019 

 

”Valget til Europa-Parlamentet i 2019: Rekordhøj valgdeltagelse bland unge”, Kø-

benhavns Universitet, 24-09-2019 

 

https://www.borgerforslag.dk/ 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Borgerforslag 

 

Læst uddrag fra ”Democracy in Crisis”: 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/democracy-crisis 

 

“The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index”: 

https://infographics.economist.com/2019/DemocracyIndex/ 

 

“Democracy Index”: https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index 

 

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

danske-demokrati 

 

“Minimumsstraffe: Politikere afviser at blande sig i domstolenes arbejde”, Ritzau, 

26-01-2018 

 

https://samfnuc.systime.dk/?id=p254&L=0
https://www.borgerforslag.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Borgerforslag
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/democracy-crisis
https://infographics.economist.com/2019/DemocracyIndex/
https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index
https://www.ft.dk/da/folkestyret/grundloven-og-folkestyret/grundloven-og-det-danske-demokrati
https://www.ft.dk/da/folkestyret/grundloven-og-folkestyret/grundloven-og-det-danske-demokrati
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”Retspræsident: Politikere skal holde deres mund”, Information, 06-12-2014 

 

”Debat: Hjemløse. Arbejderne er blevet svingvælgere”, Politiken, 22-12-2013 

 

https://www.ft.dk/da/medlemmer/mandatfordelingen 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Regeringen_Mette_Frederiksen 

 

”Lobbyismen vokser i det skjulte”, Berlingske, 26-03-2013 

 

”Er det medierne, der bestemmer mest i Danmark?”, Politiken, 23-07-2017 

 
” EU’s intuitioner”. YouTube klip (tid: 4:10): 
https://www.youtube.com/watch?v=wKC7TFvtTXU 

 

”Sådan påvirker EU din hverdag”. Fra http://www.ungieuropa.dk/dinhverdag 

 

”De unge udviser faktisk samfundssind”, videnskab.dk, 02-04-2020 

 

”Forbyder Koranen muslimer at stemme til folketingsvalget?”, mm.dk, 31-05-2019 

 

”Derfor skal Stram Kurs ikke forbydes, selv om Rasmus Paludan er fascist”, Infor-

mation, 21-05-2019 

 

”Historikere: Nej, Rasmus Paludan er ikke nazist”, videnskab.dk, 08-05-2019 

 

”Nyt parti vil indføre app-demokrati”, avisen.dk, 04-05-2017 

 

Statistik ”Danske folkeafstemninger om EU”. Fra EU-oplysningen. 

 

Historie: 

Dennis Lunding Nielsen, Fra enevælde til demokrati, Det ny Forlag 2018, s. 13-15 

 

Jonas Wolter, Danmarkshistorisk grundbog, Det ny Forlag 2015, s 129-146, 165-

170 

 

DR, Historien om Danmark afsnit 8 (Grundloven folket og magten), 2017 
 
Knud Ryg mfl. Grundbog til danmarkshistorien, Systime (ibog), s. 172-173, 175-
177 
 
Samarbejdspolitikken under besættelsen 1940-45 
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/samarbejdspolitikken-under-besaettelsen-1940-45/ 

 

Danmarksriges grundlov, 1849 (uddrag) 

 

Danmarksriges grundlov, 1864 (uddrag) 

 

https://www.ft.dk/da/medlemmer/mandatfordelingen
https://da.wikipedia.org/wiki/Regeringen_Mette_Frederiksen
https://www.youtube.com/watch?v=wKC7TFvtTXU
http://www.ungieuropa.dk/dinhverdag
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/samarbejdspolitikken-under-besaettelsen-1940-45/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/samarbejdspolitikken-under-besaettelsen-1940-45/
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'Kvindens politiske Valgret og Valgbarhed' - tale af Johanne Meyer, 1888 

 

Avisuddrag København om uroligheder i København, 1920 

 

Avisuddrag socialdemokraten om uroligheder i København, 1920 

 

Program for Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti 1930 

 

Dilemma spillet 9 april, Danmarks historien.dk 

 

Den gennemsete grundlov af 1866 

 

Riffelloven af 5. Maj 1885 

 

 

Religion: 

Fem skarpe om islam: http://www.dr.dk/undervisning/religion/5-skarpe ca. 

25 min. 7 s.  om Jesus 

Fakta om islam: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p157 1,2 s.  

Islams historiske udvikling: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p158 4,4 s. 

Hvad tror muslimerne på:  https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p222 

1,9 s. 

Det islamiske samfundssyn:  https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p223 

2,8 s. 

Religiøs praksis i islam:  https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p159  0,3 

s.  

Obligatoriske ritualer:  https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p219 4,5 s. 

Islam i Danmark - sociologi: Deltagelse i den demokratiske proces  
Modernister, traditionalister og fundamentalister -> samfundssyn 

 

Kan man være muslim i Danmark:  

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p161 6,5 s. 

 

Mehdi Mozaffari: På tro kan demokrati ikke bygges: 

https://detgodesamfund.systime.dk/?id=c534  1,5 s 

Hitzb ut-Tahrir om synet på samfundet 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c1153&L=0 

 

Min bror er islamist, BBC, 2013: Min bror er islamist (2011): 

https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?booking=702619   (00.00-58.00) 15 s. 

Min bror er terrorist, BBC, 2014: 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031409112300 (23.00 -31.49) 3 s 

Moské skabt af kvinder for kvinder: https://islam.systime.dk/?id=p192 3,8 s 
Sherin Khankan i debat med Fatih Alev: 
https://www.youtube.com/watch?v=7mXqO0DORdI  5,0  s. 

Sidetal i  religion i alt: 56,9 s. 

 

http://www.dr.dk/undervisning/religion/5-skarpe
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p157
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p158
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p222
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p223
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p159
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p219
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p161
https://detgodesamfund.systime.dk/?id=c534
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c1153&L=0
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?booking=702619
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031409112300
https://islam.systime.dk/?id=p192
https://www.youtube.com/watch?v=7mXqO0DORdI
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Omfang 

 

66 lektioner af 45 min. 

79 sider  

Særlige fokus-

punkter 

Lærerplanens mål:   

• politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk sam-
fund, herunder ligestilling mellem kønnene  

• politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng  

 

Særlige fokuspunkter: 
• Eastons model  
• Styreformer: Demokrati, autokrati, teokrati 
• Direkte og repræsentativt demokrati, konkurrence- og deltagelsesdemokrati 
• Den parlamentariske styringskæde  
• Magtens tredeling  
• Vælger- og partityper  
• Interesseorganisationer og græsrodsbevægelser  
• Lovgivningsprocessen   
• Negativ- og positiv parlamentarisme 
• EU, stat, suverænitet, forordninger, direktiver, danske forbehold  
• Politisk deltagelse samt rettigheder og pligter 
• Statsborger, medborger og modborger  
• Borgerforslag   
• Tillid  
• Ligestilling   
• Medialisering, klassiske og nye medier, sociale medier, politisk dagsorden, 
spin   
• Politisk deltagelse på sociale medier, demokratisk dialog, ekkokammer  
 
• Grundloven 
• De 5 F’er 
• De slesvigske krige 
• Forfatningskampen 
• Provisorietiden 
• Systemskiftet 
• Genforeningen 
• Påskekrisen 
• Besættelsen 
 
 

Islams grundlæggelse – formative periode 

• Profeten Muhammed 

• Mekka på profetens tid 

• Bogens folk 

• (Sunni- og shiaislam) 

Troens indhold/forestillinger og praksis - fænomenologi 

• Bekendelsen 

• Dommedag 

• Gudsbegrebet 

• Praksis: De fem søjler – særligt hadjj og ramadanen 
Sharia – jihad 

Islam i Danmark - sociologi:  
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• Deltagelse i den demokratiske proces  

• Modernister, traditionalister og fundamentalister -> samfundssyn 
 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel undervisning 

Pararbejde 

Gruppearbejde 

Individuelt arbejde 

Synopsisprojekt 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 6 

 

[Indsæt en overordnet titel for undervisningsforløbet] 

Indhold [Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet undervis-

ningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

[Angiv anvendt uddannelsestid (undervisningstid og fordybelsestid opgøres i timer 

a 60 minutter. Læs mere herom i bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddan-

nelse § 19)] 

Særlige fokus-

punkter 

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål, progressi-

on] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle arbejds-

former/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde] 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 7 

 

[Indsæt en overordnet titel for undervisningsforløbet] 

Indhold [Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet undervis-

ningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

[Angiv anvendt uddannelsestid (undervisningstid og fordybelsestid opgøres i timer 

a 60 minutter. Læs mere herom i bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddan-

nelse § 19)] 

Særlige fokus-

punkter 

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål, progressi-

on] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle arbejds-

former/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbej-

de/eksperimentelt arbejde] 
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