
 

Side 1 

 

Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin August 2018- december 2019 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau KS – historie B, religion C og samfundsfag C 

Lærer(e) Historie: Björn-Frederik Scholz (1. HF) & Viggo Hansen (2. HF), Religion: 

Birgitte Eriksen & Samfundsfag: Carsten S. Kudsk 

Hold 2R ks 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Særfagligt forløb 1:  

Historie: Styreformer (inklusive intro til historisk metode)…………………..……..s 3 

Religion: Introduktion til religionsfaget & Særfagligt emne i religion…………….s. 13 

Samfundsfag: Det danske demokrati………………………………………………s. 23 

Titel 2 Særfagligt forløb 2:  

Historie: Ideologiernes Kamp………………………………………..……………..s 5 

Religion: Jødedom…………………………………………………………………s. 15 

Samfundsfag: Partier & ideologier………………………………………………..s. 25 

Titel 3 Fællesfagligt forløb 1: Det gode samfund 

Historie……………………………………………………………………………. s. 9 

Religion……………………………………………………………………………..s. 17 

Samfundsfag………………………………………………………………………...s. 26 

Titel 4 Fællesfagligt forløb 2: Indvandring, integration og medborgerskab. 

Historie…………….………………………………………………………………s. 11 

Religion……………………………………………………………………………s. 19 

Samfundsfag………………………………………………………………………..s. 28 

Titel 5 Særfagligt forløb 3:  

Religion: Etik i SKAM………………………………………………………..……s 21 
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Særfagligt forløb 1: Styreformer (inklusive intro til historisk metode) 

Titel 2 Særfagligt forløb 2: Ideologiernes Kamp 

Titel 3 Fællesfagligt forløb 1: Det gode samfund 

Titel 4 Fællesfagligt forløb 2: Indvandring, integration og medborgerskab. 

 

 

 

Titel 1 

 

 Særfagligt forløb 1 i historie: Styreformer 

Indhold Grundbog: Grubb, Ulrik -  Helles, Knud og Thomsen, Bente: ”Overblik – verdenshistorie 

i korte træk”, Gyldendal, 1.udgave, 2005 (kaldes herefter bare for ”Overblik”) 

Underemner: 

Intro til historisk metode: 

- Rigsarkivet: den lille Guldbog om Kildekritik 

- Kilde: Ibn-Fadlan om vikingernes (ar-rus) skikke, ca. 922 

I Antikken: 

- Overblik: kapitel 2 – s. 21-32 

- Overblik: Kapitel 3 – s. 33-44 

- Thiedecke, Johnny: Det Athenske samfund i det 5. og 4. århundrede f. Kr., i: An-

sigt til ansigt med grækerne, Pantheon, 1996, s. 20-29 

- Kilde: Kritik af Athens Demokrati, fundet i: Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 – 

i dansk perspektiv, Systime, 1.udgave, 2015 (Kaldes herefter for ”Verden før 

1914”), s. 23 

- Kilde: Perikles` Tale om Demokrati, fundet i: Verden før 1914, s.22 

- Kilde: Romanisering af britannerne – af Tacitus, fundet i: Beck Danielsen, Kim; 

Grubb, Ulrik; mm.: Fokus 1 – Kernestof i Historie – Fra Antikken til reformatio-

nen, Gyldendal, 1.udgave, København, 2009, s. 58 (kaldes herefter for ”Fokus 1”) 

- Kilde: Om Kejser Neros kristenforfølgelser – af Tacitus, fundet i: fokus 1., s. 58-

59 

- Ørsted Peter: Kristendommen og arven fra antikken i: fokus 1., s. 49-50 

I Middelalderen: 

- Overblik: Kapitel 4 – s. 45-55 

- Overblik: Kapitel 5 – s. 56-67 
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- Filmclip: DVD, Historien om Danmark (4) Tidlig Middelalder, DR1, 2017, Center 

for Undervisningsmidler Danmark (CFU) 

- Filmclip: DVD, Historien om Danmark (5) Sen Middelalder, DR1, 2017, Center 

for Undervisningsmidler Danmark (CFU) 

Enevælden + Oplysningstiden: 

- Overblik: Kapitel 9 – s. 102-112 

- Overblik: Kapitel 10 – s. 113-117 

- Filmclip: DVD, Historien om Danmark (7) Enevælde og Oplysningstid, DR1, 

2017, Center for Undervisningsmidler Danmark (CFU) 

- Billedkilde: Billede af Frederik den 3., fundet på hjemmesiden: http://enevael-

den.blogspot.com/ 

- Billedkilde: Forsiden af Thomas Hobbes – Leviathan, fundet i: Verden før 1914, s. 

193 

- Kilde: Hertugen af Saint Simon om Ludvig den 14., fundet i: Verden før 1914, s. 

189 

- Billedkilde: Den unge Frederik den Store af Preussen, fundet på hjemmesiden: 

https://www.monumente-online.de/de/ausgaben/2014/5/der-schurke-von-einem-

fritz.php#.XFFoVpNKiM8 

- Billedkilde: Portrait af Ludvig den 14., fundet på hjemmesiden: https://da.wikipe-

dia.org/wiki/Ludvig_14._af_Frankrig#/media/File:Louis_XIV_of_France.jpg 

- Om oplyst enevælde + uddrag af citater fra Frederik den store af Preussen, fundet 

i: Verden før 1914, s. 199-201 

De Borgerlige Revolutioner (med europæisk fokus): 

- Overblik: Kapitel 10 – s. 117-123 

- Kilde: Edmund Burke – Tanker om den Franske Revolution, fundet i: Adriansen, 

Inge; Friisbjerg, Claus mm.: Fokus 2 – Kernestof i Historie – Fra oplysningstid til 

imperialisme, 1.udgave, Gyldendal, København, 2009, s. 77-78  

Omfang 

 

54 Lektioner på 45 minutter 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

Introduktionen til historisk metode har behandlet følgende begreber: 

- Kilde og Fremstillingstekst 

- Historisk kontekst 

- Tendens 

- Samtidighed 

- Historiebrug (med udgangspunkt i Clas-Göran Karlssons Kategorier) 

- Periodisering/Kronologi 

Fokuspunkter var de forskellige styreformer i de ovennævnte historiske perio-

der.* 

Der blev lagt fokus på sammenhængen mellem styreform og samfund og hvor-

dan disse har påvirket hinanden og udviklet sig gennem tiden 

Styreformer og andre fokuspunkter: 

Det Athenske Demokrati 

http://enevaelden.blogspot.com/
http://enevaelden.blogspot.com/
https://www.monumente-online.de/de/ausgaben/2014/5/der-schurke-von-einem-fritz.php#.XFFoVpNKiM8
https://www.monumente-online.de/de/ausgaben/2014/5/der-schurke-von-einem-fritz.php#.XFFoVpNKiM8
https://da.wikipedia.org/wiki/Ludvig_14._af_Frankrig#/media/File:Louis_XIV_of_France.jpg
https://da.wikipedia.org/wiki/Ludvig_14._af_Frankrig#/media/File:Louis_XIV_of_France.jpg
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Oligarki i Sparta 

Den romerske Republik og senere kejserstyre 

Feudalisme 

Valgkongedømme og arvekongedømme 

Enevælde og Oplysningstid 

De borgerlige revolutioner (med europæisk fokus + den amerikanske uafhængig-

hedskrig) 
 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Der blev arbejdet med Klassisk kildekritik og kildeanalyse af tekster, billeder og 

videomateriale (individuelt og i grupper) og Læsning af fremstillingstekster. 

 Der har været klasseundervisning i form af læreroplæg, elevoplæg, fælles diskus-

sion. Ud over dette blev der blev anvendt Film- og IT-virkemidler.  

Der har været gruppefremlæggelser af forskellig slags (elevoplæg, kreativ arbejde 

med emner, videoer etc.) 

I slutningen af forløbet blev eleverne/kursisterne inddraget i en fælles evaluering af 

forløbet som inkluderede refleksioner af Forløbets indhold, vurdering af variation i 

undervisningen og egen indsats og udbytte  
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Titel 2 

 

 Særfagligt forløb 2 i historie: Ideologiernes Kamp 

Indhold Grundbog: Bryld, Carl-Johan: Verden efter 1914 – i dansk perspek-

tiv, Systime, 3. udgave, 2006, Viborg – (vil kaldes efterfølgende som 

”Verden efter 1914”) 

 

Underemner: 

 

Imperialismen: 

- Verden efter 1914, s. 9-25 

- Billedkilde: ”The White Man’s Burden (Apologies to Rudy-

ard Kipling)”, Judge Magazine, 1899 – fundet på: https://vi-

sualizingcultures.mit.edu/civilization_and_barbarism/cb_es-

say02.html 

- Kildeuddrag: Sir Charles Dilke om den britiske imperialisme, 

verden efter 1914, s. 14 

- Kildeuddrag: Wilfred S. Blunt om Storbritanniens imperiali-

stiske skæbne, verden efter 1914, s. 15 

- Kildeuddrag: Erklæring fra Den amerikanske anti-imperiali-

stiske Liga, 1899, verden efter 1914, s. 15 

1. verdenskrig: 

- Verden efter 1914, s. 31-56 

- Kildeuddrag: Den tyske kejser Wilhelm i tale til Rigsdagen d. 

4. august 1918, verden efter 1914, s. 36 

- Kildeuddrag: Premierminister Asquiths tale i Underhuset, 6. 

august 1914, verden efter 1914, s. 36 

- Kildeuddrag: Den tyske generalstabschef Helmuth von 

Moltke i februar 1913 til sin østrigske kollega om nødvendig-

heden af en præventivkrig, verden efter 1914, s. 38 

- Kildeuddrag: Tyske krigsmål, formuleret af rigskansler Beht-

mann-Hollweg 9. september 1914, verden efter 1914, s. 38 

- Kildeuddrag: Wilsons 14 punkter, verden efter 1914, s. 48 

- Kildeuddrag: Georges Clemenceau d. 7. Maj 1919, verden ef-

ter 1914, s. 49 

- Kildeuddrag: Præsident Wilson d. 8. januar 1918, verden ef-

ter 1914, s. 49 

- Youtube-Clip om forløbet af krigen af Zeki Laurent Sadic: 

https://www.youtube.com/watch?v=t6OGzNYbQz4 

https://visualizingcultures.mit.edu/civilization_and_barbarism/cb_essay02.html
https://visualizingcultures.mit.edu/civilization_and_barbarism/cb_essay02.html
https://visualizingcultures.mit.edu/civilization_and_barbarism/cb_essay02.html
https://www.youtube.com/watch?v=t6OGzNYbQz4
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Den russiske Revolution: 

- Verden efter 1914, s. 59-78 (inklusive kildeuddrag) 

- Kilde:  uddrag fra - Karl Marx og Friedrich Engells: Det 

kommunistiske Manifest, 1848 – fundet i Bryld, Carl-Johan: 

Den Russiske Revolution Og Sovjetunionen – Kommunis-

mens Sejr Og Sammenbrud, Systime, 2004, Viborg, s. 19-23 

(refereres herefter som ”Bryld”) 

- Kilde: Lenins aprilteser, d.4. april 1917, fundet i ”Bryld”, s. 

54-56 

- Kilde: Lenin om bøndernes modstand, fundet i ”Bryld”, s. 79 

- Kilde: Lenin om den nye økonomiske politik, NEP, april 

1921, fundet i ”Bryld”, s. 83-84 

- Kilde: Lenins Testamente, fundet i ”Bryld”, s. 84 

- Kilde: Stalin: Landets industrialisering og højre-afvigelsen i 

SUKP, 19. nov. 1928, fundet i ”Bryld”, s. 103-104 

Krisen i 30erne + 2. verdenskrig: 

- Verden efter 1914, s. 81-109 + s.121-136 (inklusive kildeud-

drag) 

- Kilde: Bemyndigelsesloven 1933, fundet i Frederiksen, Peter: 

Det Tredje Rige – Fællesskab Og Forbrydelse, Systime, 1998, 

Viborg, s. 146 

- Billedkilde: Nazipropaganda ”Es lebe Deutschland“  

- Billedkilde: Nazipropaganda ”Hinter den Feindmächten – 

Der Jude“  

- Billedkilde: Nazipropaganda ” Hitler baut auf, helft mit – 

kauft deutsche Ware“ 

- Billedkilde: Nazipropaganda ” Jugend dient dem Führer“ 

- Billedkilde: Nazipropaganda ” Die NSDAP sichert die Volks-

gemeinschaft – Volksgenossen, braucht ihr Hilfe so wendet 

euch an die Ortsgruppe“ 

- Billedkilde: Nazipropaganda ”Offiziere von Morgen“ 

- Billedkilde: Nazipropaganda „Sieg oder Bolschewismus“ 

- Billedkilde: Nazipropaganda „ Unsere letzte Hoffnung – Hit-

ler“ 

- Video-kilde: Walt Disney: Der Fuhrers Face, fundet på: 

https://www.youtube.com/watch?v=bn20oXFrxxg 

https://www.youtube.com/watch?v=bn20oXFrxxg
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- Kilde: Olliver Wallace ”sangtekst til Der Fuhrers Face”, 

1942, fundet på: https://genius.com/Spike-jones-der-fuehrers-

face-lyrics 

Den Kolde Krig: 

- Verden efter 1914, s. 149-180 + 217-225 + 282-294 (inklu-

sive kildeuddrag) 

- Kilde: Udenrigsminister Gustav Rasmussens folketingstale 

om dansk tilslutning til Atlantpagten 22. marts 1949 fundet i 

Wolter, Jonas: Danmarkshistorisk Grundbog, Det ny Forlag, 

2015, s. 220 (refereres herefter som ”Danmarkshistorisk 

Grundbog”) 

- Kilde: Aksel Larsens (DKP) folketingstale den 23. marts 

1949 mod dansk tilslutning til Atlantpagten, fundet i ”Dan-

markshistorisk Grundbog”, s. 220-221 

- Kilde: Uddrag fra Francis Fukuyama: Den historiske udvik-

ling er afsluttet, 1992, fundet i –  

- Kilde: uddrag fra Samuel P. Huntington: Civilisationernes 

sammenstød, 1993, fundet i – Andersen, Lars m.fl.:” Fokus 3 

– Kernestof i Historie – Fra verdenskrig til velfærd, Gylden-

dal, København, 2010, s. 99-101 (refereres herefter som ” Fo-

kus 3”  

- Artikel: ”Hvad er forskellen på Atombomber og Brintbom-

ber?” af Anders Worup – fundet på: https://www.dr.dk/nyhe-

der/viden/naturvidenskab/hvad-er-forskellen-paa-brintbom-

ber-og-atombomber 

- Hjemmesiden ”Nukemap” – til at se og sammenligne ødelæg-

gelseskraften af atomvåben - https://nuclearsecrecy.com/nu-

kemap/ 

TV-Clip: Danmark i Den Kolde Krig (4) – Amerikanerne 

Kommer, DR2, 2014 (via MitCFU) 

Omfang 

 

46 lektioner på 45 minutter 

Særlige fokuspunkter Fokuspunkter var de forskellige Ideologier i den nyere historie . 

Der blev lagt fokus på forskellen mellem ideologierne i verdenen 

og hvordan deres uforenelighed har påvirket verdenen og udvik-

let sig gennem tiden fra slutningen af 1800-tallet og op til murens 

fald. 

Ideologier og andre fokuspunkter: 

Imperialisme 

Alliancesystemet 

1.verdenskrig 

Nationalisme 

Versaillestraktaten 

Marxisme/Socialisme/Kommunisme/Leninisme 

30erne 

Fascisme + Nazisme 

https://genius.com/Spike-jones-der-fuehrers-face-lyrics
https://genius.com/Spike-jones-der-fuehrers-face-lyrics
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.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/hvad-er-forskellen-paa-brintbomber-og-atombomber
https://nuclearsecrecy.com/nukemap/
https://nuclearsecrecy.com/nukemap/
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propaganda 

2.verdenskrig 

Den Kolde Krig + Våbenkapløbet + modsætningerne mellem den 

vestlige verden og USSR 

Danmark i den kolde krig 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Der blev arbejdet med Klassisk kildekritik og kildeanalyse af tekster, 

billeder og videomateriale (individuelt og i grupper) og Læsning af 

fremstillingstekster. 

 Der har været klasseundervisning i form af læreroplæg, elevoplæg, 

fælles diskussion. Ud over dette blev der blev anvendt Film- og IT-

virkemidler.  

Der har været gruppefremlæggelser af forskellig slags (elevoplæg, 

kreativ arbejde med emner etc.) 

I slutningen af forløbet fik eleverne/kursisterne en fremadret-

tet evaluering af deres studieaktivitet og en vurdering af deres 

faglige niveau samt mulighed for en samtale om evaluerin-

gen. 
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Titel 3 

 

Fællesfagligt forløb 1 i historie: Det gode samfund 

Indhold Velfærdsstaten: 

 

Velfærdsstatens rødder, Socialpolitisk nybrud i mellemkrigsperioden, 

Efterkrigstidens sociale velfærdsstat, Velfærdstatens krise, Politisk 

nyorientering i 1990’erne, Velfærdsstaten i fremtid, Velfærdsstaten i 

vesten, de tre modeller, kritik af velfærdsstaten, globalisering og vel-

færdsstaten.  

 

Bøger: 

 Andersen, Lars et al. 2006. Fra verdenskrig til velfærd. Kø-

benhavn: Gyldendal. Kap. 2 fra Fattighjælp til Velfærdsstat,  

s.48-75.  

 Bryld, Carl-Johan. 2007. Verden efter 1914 i dansk perspektiv. 

Århus: Systime s.217-243 

 Friisberg, Claus. 1990. Kilder til det ny Danmark 1914-1985. 

København: Munksgaard s.69-73 

 

Kilder:  

 ”En demokratisk forsøgelseslovgivning” 

 Billede: ”Slumbebyggelse fra Bredgade i Roskilde omkring 

1900” 

 ”Systemet er humant, men ikke blødsødent. Uddrag af K.K. 

Steickes taler ved forelæggelsen af socialreformforslaget 1929 

og 1930 

 Undersøger Madsen følger sine instrukser nøje. Artikel i Ar-

bejderbladet. 1936” 

 ”Statens driftsudgifter i alt mio.kr. og sociale udgifters procen-

tuelle andel heraf” 

 

 Eva Gredal: Bistandsloven er en god lov. 1977 

 32-årig kvinde føler sig bundet og beluret. Interview i Aktuelt. 

1977 

 Anders Fogh Rasmussen: Et samfund med tryghed, dynamik 

og fleksibilitet. (2006) 

 Velfærdskommissionen: Fremtidens velfærd – vores valg. 

(2005) 

 Den danske velfærdsstat i verden  

Omfang 

 

 1.del -  22 lektioner på 45 minutter 

Planlagt til 2. del – ca. 14 lektioner a 45 min. 

Særlige fokuspunkter Særlige fokuspunkter 1. del: 

Særlige fokuspunkter har været vigtige historiske begivenheder, poli-

tiske strømninger og forandringer i det danske samfund, som har væ-

ret medvirkende til at forme det danske demokrati (udover dette blev 

der arbejdet med historieopgaven i enkelte lektioner + studietimer og 

enkelte dansklektioner): 

- Industrialiseringen i Danmark 
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- De nationalliberale 

- Junigrundloven 

- Slesvigkrigene 

- Forfatningskampen og systemskifte 

- Arbejderbevægelsen 

- Kvindekampen 

 

          Særlige fokuspunkter 2. del: 

- Fra filantropi til velfærd 

- Fra skøns til retsprincip. 

- Mellemkrigstiden 

- Kanslergade forlig- socialreform 

- Universalistisk velfærdsstat 

- Udfordringer for velfærdsstaten 

 

Væsentligste arbejdsfor-

mer 

Der blev arbejdet med Klassisk kildekritik og kildeanalyse af tekster, 

billeder og videomateriale (individuelt og i grupper) og Læsning af 

fremstillingstekster. 

 Der har været klasseundervisning i form af læreroplæg, elevoplæg, 

fælles diskussion. Ud over dette blev der blev anvendt Film- og IT-

virkemidler.  

Der har været gruppefremlæggelser af forskellig slags (elevoplæg, 

kreativ arbejde med emner, matrix-grupper og lignende. 
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Titel 4 

 

Fællesfagligt forløb 2 i historie: Indvandring Integration, medborgerskab. 

Indhold Materiale: Bejder Peter og Bøgeholt Kim, Fra Huguenotter til Afghaner, Ind-

vandrer historie i Danmark. Systime 2003 Tema 3  .Indvandring og integration 

s. 149- 165 

Kilde 21 Om den danske forening 

Kilde 22 Løbeseddel om jøder 

 

Danmarks historien.dk 

Kilde. Hanne Reintoft (DKP) om indvandrere som løntrykkere 1970 

 

Indvandring og integration Tema 3 ks fag bog 

 

Det multikulturelle samfund 

Clausen Friis Allan og Mikkelsen Storgaard Poul, Det multikulturelle samfund 

og det Danske, systime 2005-2006 

Den Danske diskussion, integrations former side 30- 34. Debat om integration. 

Multikulturelle synspunkt, liberalt synspunkt, kommunitaristisk synspunkt. 

 

Det multikulturelle samfund tekst 16. Truslen mod Europa Mogens Camre. 

1998 Kronik Morgen avisen Jyllandsposten 25/6 

Kilde kritik af Den fremmede 

Den fremmede Eva larsen sognepræst 2002  

 

Kilde kritik af tekst 27 Det danske fællesskab, Karen Jespersen. Til støtte 

for Fatima. Indvandrernes omstilling til Danmark , Peoples Press 2003 

Det multikulturelle samfund 

Synopsis materiale 

Materiale 1: ”Velkommen Mustafa” - kronik af direktør Jens Fisker, Dansk Arbejdsgi-

verforening, 1970. Udgiver Dansk arbejdsgiverforening. 

  
Materiale 2: Fra Huguenotter til Afghaner Tekst 45.” Om indvandrerne i Ishøj.” Sy-

stime 2012. 

Materiale 3: Billede ”Fronterne trækkes op.” Fra Huguenotter til Afghaner, systime 

2012. 

 

 

Film. Dokumentar serie. Kampen om indvandringen. Afsnit 4 ”Stuerene bliver 

i aldrig”  

Film Indvandringens his.  

Roepolakkerne 

Gæstearbejderne. 

Politiske flygtninge, 1980erne, 1990erne. 

Omfang 

 

22 lektioner a 45 min. 

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/Ed5G4J5oa2NKi7r8N4GFLDwBPB38iBo3PfMmX4dhOnXhRg?e=LpMzZR
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/EQ41uU3AYVVAv93iHxkXriMB8ITr7nJwBhXAl6Hnlnl_1Q?e=wGatM8
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/den-fremmede
https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vh_hhfvuc_dk/Ed5G4J5oa2NKi7r8N4GFLDwBPB38iBo3PfMmX4dhOnXhRg?e=LpMzZR
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Særlige fokus-

punkter 

Indvandring emigration, pull – push faktorer, Udviklingslinjer i dansk indvan-

dring og politik. Fokus på jødisk indvandring.  

Indvandrer stop. 

Indvandrer lov 1983. 

 

Fokus på integrationsmodeller. 

Det multikulturelle samfund, kultur mødet mellem indvandrere med anden 

kultur end den danske. 

Fokus på Integrationsformer, multikulturelle synspunkt, liberale synspunkt og 

kommunitaristiske synspunkt.  
Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasse undervisning. Fælles google dokument arbejde, par – gruppe arbejde, 

quiz og kahoot. Film-  

Vi har løbende arbejdet med fagets metoder, kildekritisk tilgang til materialet 

som vi har anvendt.  

Materialet har været fremstillingsværker og holdnings baseret kildemateriale. 
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

  

Titel 1 Særfagligt forløb i religion: Introduktion til religionsfaget & Særfagligt emne i reli-

gion 

Titel 2 Særfagligt forløb i religion: Jødedom 

Titel 3 Fællesfagligt i Religion: Det gode samfund 

Titel 4 Fællesfagligt forløb 2 i religion. Indvandring, integration og medborgerskab 

Titel 5 Særfagligt forløb i religion: Etik i SKAM 

  

 

 Titel 1 
  

Introduktion til religionsfaget 

Indhold Fra Grundbog til Religion C 

- Religion i det senmoderne samfund: https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/index.php?id=138 

- Fakta om religion i det senmoderne samfund:  

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=139 

- Hvad er religion? 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=140 

- Ninian Smarts model: https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/index.php?id=143#c989 

- Analyse af tekst, billede, film, hjemmeside og feltarbejde 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=199 

- Overgangsritual: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c961 

- Hvordan undersøger man religion? https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/?id=p277&L=0  

 

Definition af religion ved bl.a.: Cecilie Rubow, Mikael Rothsteins, Phil Zucker-

man, https://religion.systime.dk/index.php?id=468#c3830 

Religionernes udbredelse: http://www.mapsofwar.com/ind/history-of-religion.html 

Povl Götke: Sport, religion og ritualer: https://religion.systime.dk/?id=c1054 

Michael Rothstein: Mangfoldighed, https://religion.systime.dk/?id=c1416  

Ninian Smarts model: https://www.youtube.com/user/simonaris/featured  

 

Supplerende 

Mikael Rothstein: ANALYSE Der findes ikke religioner, kun religiøse menne-

sker,https://www.dr.dk/nyheder/kultur/tro/analyse-der-findes-ikke-religioner-kun-

religioese-mennesker 

Omfang 
  

Ca. 5 moduler af 90 minutters varighed + 15 læste sider 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=138
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=138
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=139
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=140
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=143#c989
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=143#c989
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=199
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c961
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p277&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p277&L=0
https://religion.systime.dk/index.php?id=468#c3830
http://www.mapsofwar.com/ind/history-of-religion.html
https://religion.systime.dk/?id=c1054
https://religion.systime.dk/?id=c1416
https://www.youtube.com/user/simonaris/featured
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/tro/analyse-der-findes-ikke-religioner-kun-religioese-mennesker
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/tro/analyse-der-findes-ikke-religioner-kun-religioese-mennesker
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Særlige fo-

kuspunk-

ter 

 Grundliggende religionsfaglige begreber som myte-ritual-axis mundi-seku-

larisering-afsekularisering-genfortryllelese-den religiøse aktør- ikke institu-

tionaliseret religion-polarisering-pluralisme-maksimalisme-minimalisme 

 Jan Hjärpes model over idealtyper 

 Introduktion til Ninian Smarts model 

 forskellige samfundstyper: det traditionelle-/det moderne-/det senmoderne 

samfund 

 religionssociologi 

 religionsfænomenologi  

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, skriveøvelser, quiz, elektronisk 

portfolio, diskussion og debat 
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Titel 2 
  

Jødedom 

Særfagligt emne i religion 

Indhold 1. Mosebog 12, 1-9 (Abrams udvandring til Kana’en) 

1. Mosebog 17, 1-9 (omskærelsen) 

2. Mosebog 3, 1-22 (Herren åbenbarer sig for Moses i den brændende tornbusk) 

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

1. Kongebog 6 -8 (uddrag – Salomos tempel, Templets indvielse)  

Esajas 11, 1-16 (Davidssønnens fredsrige) 

 

 

Grundbog til Religion C, i-bog, Systime, 2018 

- Fakta om jødedom: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p145 

- Jødedommens historiske udvikling: https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/?id=p146 

- Menneskesyn: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p204  

- Jøderne venter stadig på Messias: https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/?id=c353 

 

Religionsportalen, i-bog, Systime, 2018  

 Jødedommens gudsopfattelse: https://religion.systime.dk/?id=c903 

 Jødedommens menneskesyn: https://religion.systime.dk/?id=c904 

 Jødiske hovedretninger i nutiden: https://religion.systime.dk/?id=c906 

 

Bejder, P. og Holt, K: Antisemit-parti under dannelse fra Huguenotter til afghanere – 

indvandringens historie i Danmark, Systime 2013, s. 94-95  

Ariella fortæller, hvordan hun integrerer det jødiske liv i det danske sekulære sam-

fund: https://www.joediskinfo.dk/videoer/ariella-0 

Pesach: https://mosaiske.dk/pesach/ 

The Passover Seder: What to Expect:  

https://www.youtube.com/watch?v=LzsuL9U1a_k 

Rundvisning i synagogen i København: https://www.joediskinfo.dk/videoer/synagoge-

fremvisning 

Tempelbjerget, DR K, 1. marts 2017: http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copy-

dan=321703012255 (00.00-05.00 + 45.00-54.00) 

 

Supplerende stof 
Når religion splitter familien, 2012: http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copy-

dan=011210222155 

Indvandringens historie: https://www.dr.dk/bonanza/serie/418/indvandringens-histo-

rie/2344/indvandringens-historie-26 afsnit 2, 2003 

Gutkin, Ulrik: Mig og jøderiet. 2008: 43 min, http://filmcentralen.dk/gymnasiet/under-

visning/mig-og-joederiet, http://hval.dk/mitcfu/materiale-

info.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=ti-

tel:%20Mig%20og%20j%C3%B8deriet&orderby=title&SearchID=75361092-a05c-

47ad-bac0-3074b2d6ec0f&index=1 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p145
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p146
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p146
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p204
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c353
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c353
https://religion.systime.dk/?id=c903
https://religion.systime.dk/?id=c904
https://religion.systime.dk/?id=c906
https://www.joediskinfo.dk/videoer/ariella-0
https://mosaiske.dk/pesach/
https://www.youtube.com/watch?v=LzsuL9U1a_k
https://www.joediskinfo.dk/videoer/synagogefremvisning
https://www.joediskinfo.dk/videoer/synagogefremvisning
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321703012255
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321703012255
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011210222155
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011210222155
https://www.dr.dk/bonanza/serie/418/indvandringens-historie/2344/indvandringens-historie-26
https://www.dr.dk/bonanza/serie/418/indvandringens-historie/2344/indvandringens-historie-26
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/mig-og-joederiet
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/mig-og-joederiet
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Mig%20og%20j%C3%B8deriet&orderby=title&SearchID=75361092-a05c-47ad-bac0-3074b2d6ec0f&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Mig%20og%20j%C3%B8deriet&orderby=title&SearchID=75361092-a05c-47ad-bac0-3074b2d6ec0f&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Mig%20og%20j%C3%B8deriet&orderby=title&SearchID=75361092-a05c-47ad-bac0-3074b2d6ec0f&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Mig%20og%20j%C3%B8deriet&orderby=title&SearchID=75361092-a05c-47ad-bac0-3074b2d6ec0f&index=1
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Montecarlo elsker jøderne: https://www.dr.dk/tv/se/monte-carlo-elsker-joe-

derne/monte-carlo-elsker-joederne-2/monte-carlo-elsker-joederne-1-8 1. afsnit 2017 

Kaspar blev jøde og lagde sit liv om: Jeg har såret mennesker voldsomt: 

https://www.dr.dk/mitliv/kaspar-blev-joede-og-lagde-sit-liv-om-jeg-havde-saaret-men-

nesker-voldsomt DR, 17.03.3019 

Kosherliste fra mosaiske trossamfund: https://mosaiske.dk/kosherlisten/ 

Strictly kosher, 2013: http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=101304211215 

Omfang 
  

8 moduler af 90 minutters varighed + ca. 35 læste sider 

Særlige 

fokus-

punkter 

 Jødedommens formative periode 

 jødiske retninger; jødisk liv og selvforståelse - herunder omskærelsens betyd-

ning 

 messiasbegrebet, guds- og menneskesyn 

 Jødisk indvandring i Danmark  

 Ninians Smarts model over religioners dimensioner  

Væsent-

ligste 

arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, skriveøvelser, quiz, elektronisk port-

folio, diskussion og debat 

 

  

 

  

https://www.dr.dk/tv/se/monte-carlo-elsker-joederne/monte-carlo-elsker-joederne-2/monte-carlo-elsker-joederne-1-8
https://www.dr.dk/tv/se/monte-carlo-elsker-joederne/monte-carlo-elsker-joederne-2/monte-carlo-elsker-joederne-1-8
https://www.dr.dk/mitliv/kaspar-blev-joede-og-lagde-sit-liv-om-jeg-havde-saaret-mennesker-voldsomt
https://www.dr.dk/mitliv/kaspar-blev-joede-og-lagde-sit-liv-om-jeg-havde-saaret-mennesker-voldsomt
https://mosaiske.dk/kosherlisten/
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=101304211215
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Titel 3 Fællesfagligt forløb 1: Det gode samfund 

Indhold Religion: 

Introduktion: 5 Skarpe om Jesus, DRk, 2014 

http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&se-

arch=5%20Skarpe%20om%20Jesus&orderby=title&SearchID=4f3cd0c9-4251-

4a0a-a9d4-36ec3ece3d10&index=1 

 

I-bog: Grundbog til Religion C, Systime, 2018: 

- Fakta om kristendom: https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/?id=p151&L=0 

- Den historiske Jesus - fra Jesus-bevægelse til verdensreligion: https://grund-

bogentilreligionc.systime.dk/?id=p207&L=0 

- Den mytiske Kristus - evangeliernes fremstilling af Jesus: https://grundbo-

gentilreligionc.systime.dk/?id=p208 = 3 tekstsider 

- Kristendommens hovedretninger: https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/?id=p209&L=0  

- Hvad tror kristne på?: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p212  

- Det kristne menneskesyn: https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/?id=p213  

- En fænomenologisk undersøgelsen af folkekirkens kultrum: https://grund-

bogentilreligionc.systime.dk/?id=p291  

- En sociologisk undersøgelse af den kristne praksis: https://grundbogentil-

religionc.systime.dk/?id=p211 

- Den apostolske trosbekendelse: https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/?id=c422 

I-bog: Religionsportalen, Systime2018: 

- Karsten Nissen: Evangelisk-luthersk opfattelse af den kristne levevis: 

https://religion.systime.dk/?id=c2013 

- Dagligdagen med Gud: https://religion.systime.dk/?id=c1978 

- Kirsten Højstrup Nielsen: Nadverens betydning i folkekirken: https://reli-

gion.systime.dk/?id=c2719 

- En guidet tur i Hannerup kirke: https://religion.systime.dk/?id=c2721 

- Viborg Domkirke: Kirken i Bybilledet: https://religion.sy-

stime.dk/?id=c1923 

- Viborg Domkirke: Ind i kirkerummet: https://religion.systime.dk/?id=c1926 

- Kristen etik: Hvad er næstekærlighed og hvem er næsten? https://grundbo-

gentilreligionc.systime.dk/?id=p214 

- Peter Haisler: Er min globale næste min næste? Eller kun næsten? Kristeligt 

Dagblad, 10. november 2006 

- Søren Krarup: Næstekærlighed og kristendom uddrag af bogen Den kristne 

tro. Katekismus for voksne, 1995 

- Det lutheranske fingeraftryk fra Kultur og samfund En materialesamling til 

kultur og samfundsfagsgruppen på HF, Systime, 2011, s. 107-109 

- Erik Bjerager: Velfærdsstaten er en kristen opfindelse, Kristelig Dagblad 

11.4.2003 

http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=5%20Skarpe%20om%20Jesus&orderby=title&SearchID=4f3cd0c9-4251-4a0a-a9d4-36ec3ece3d10&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=5%20Skarpe%20om%20Jesus&orderby=title&SearchID=4f3cd0c9-4251-4a0a-a9d4-36ec3ece3d10&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=5%20Skarpe%20om%20Jesus&orderby=title&SearchID=4f3cd0c9-4251-4a0a-a9d4-36ec3ece3d10&index=1
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p151&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p151&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p207&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p207&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p208
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p208
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p209&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p209&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p212
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p213
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p213
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p291
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p291
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p211
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p211
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c422
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c422
https://religion.systime.dk/?id=c2013
https://religion.systime.dk/?id=c1978
https://religion.systime.dk/?id=c2719
https://religion.systime.dk/?id=c2719
https://religion.systime.dk/?id=c2721
https://religion.systime.dk/?id=c1923
https://religion.systime.dk/?id=c1923
https://religion.systime.dk/?id=c1926
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p214
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p214
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Bibeltekster 

- Matthæus, kap 1, 1-16 (Jesu slægt - i uddrag) + kap. 5-7 (Bjergprædiken – i 

uddrag) + kap. 22, 34-40 (Det største bud i loven) + kap 25, v.31-46 (Ver-

densdommen) 

- Johannes, kap 1, 1-14 (Ordet - i uddrag) 

- Markus, kap 15, 34 (Jesu død)  

- Luk. kap 6, 31-36 + kap 10, 25-37 (om fjendekærlighed + lignelsen om den 

barmhjertige samaritaner)  

- Gal kap 5, 1-12. (om omskærelse) 

- Paulus 1. Kor. 6, 9-11 (hvem skal arve guds rige?) 

 

 

Supplerende materiale: 

This baptism in Georgia is enough to make your head spin: 

https://www.youtube.com/watch?v=aFGHerqhSC8 

Greek Orthodox bishop repeatedly dunks tiny baby in water in ‘most violent bap-

tism ever’: https://www.youtube.com/watch?v=wC3GBmbP6As 

Den kristne grundmyte: https://religion.systime.dk/index.php?id=1006 

Filosoffen Thomas Søbirk Petersen: Hvad er etik?  

http://www.youtube.com/watch?v=uazNCE7ZlyY 

 

Omfang 
  

Religion ca. 12 moduler af 90 minutters varighed + ca. 40 læste sider 

 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

Religion: 

 Kristendommens formative periode 

 den historiske og mytiske Kristus,  

 kristendommen hovedretninger,  

 hvad tror kristne på?  

 det kristne menneskesyn, 

 kristen praksis, det kristne kultrum: det hellige og profane, nadveren: myte 

og ritual, trosbekendelsen,  

 Luther,  

 kristen etik,  

 ’næsten’ 

 

  

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, skriveøvelser, elektronisk portfolio, 

diskussion og debat 

   

  

  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aFGHerqhSC8
https://www.youtube.com/watch?v=wC3GBmbP6As
https://religion.systime.dk/index.php?id=1006
http://www.youtube.com/watch?v=uazNCE7ZlyY
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Titel 4 
  

Fællesfagligt forløb 2: Indvandring, integration og medborgerskab 

 

Indhold Religion:  

5 Skarpe om Islam: http://www.dr.dk/undervisning/religion/5-skarpe 

TRONVERSET SURA 2,255: http://islamstudie.dk/?page_id=876 

Fra Grundbog til religion C, i-bog: 

 Øjenåbner: Hvorfor være muslim: https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/?id=p156 

 Fakta om islam: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p157 

 Islams historiske udvikling: https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/?id=p158 

 Religiøs praksis i islam: https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/?id=p159 

 Obligatoriske ritualer: https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/?id=p219 

 Mekka: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c529 

 Medina: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c530 

 Jerusalem: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c531 

 Hvad tror muslimerne på?: https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/?id=p222 

 Det islamiske samfundssyn: https://grundbogentilreligionc.sy-

stime.dk/?id=p223 

 Religion i spil: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p161 

 Religion i spil: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p259 

 Abdul Wahid Pedersen om sharia: https://religion.systime.dk/?id=c2741 

 Abdul Wahid Pedersen om stening: https://religion.systime.dk/?id=c2743 

 Islam og demokrati: https://integrationogdemokrati.systime.dk/?id=p127 

 Mehdi Mazzafari: På tro kan demokrati ikke bygge, 2008  https://reli-

gion.systime.dk/index.php?id=543#c2440 

 Jonas Moestrup: Hizb-ut-Tahrir: Dansk Lovgivning er irrelevant – sharia 

er vigtigst, TV2 nyheder, 7.3.2016 

 

Massoud Fouroozandeh: Koranen, https://religion.systime.dk/?id=c3472 

Sharia-zone i Tingbjerg: https://www.youtube.com/watch?v=-Ch64dkivM0 

Min bror er islamist (2011): 

https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?booking=702619 

Min bror er terrorist (2014): http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copy-

dan=031409112300 (23.00 -31.49) 

 

Supplerende stof:  

Moskeens indretning: https://www.youtube.com/watch?v=znKptDzIOYM 

http://www.dr.dk/undervisning/religion/5-skarpe
http://islamstudie.dk/?page_id=876
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p156
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p156
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p157
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p158
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p158
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p159
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p159
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p219
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p219
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c529
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c530
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c531
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p222
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p222
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p223
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p223
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p161
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p259
https://religion.systime.dk/?id=c2741
https://religion.systime.dk/?id=c2743
https://integrationogdemokrati.systime.dk/?id=p127
https://religion.systime.dk/index.php?id=543#c2440
https://religion.systime.dk/index.php?id=543#c2440
https://religion.systime.dk/?id=c3472
https://www.youtube.com/watch?v=-Ch64dkivM0
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?booking=702619
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031409112300
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031409112300
https://www.youtube.com/watch?v=znKptDzIOYM
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“Ritualer” fra Religionsportalen: https://religion.systime.dk/index.php?id=588 

Ditte Marie Specht: Moské skabt af kvinder for kvinder. netudgaven.dk, 11. no-

vember 2015. https://islam.systime.dk/index.php?id=192 

 

Hajj - pilgrimsrejsen til Mekka, BBC, 2003: 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030301091930 

Omfang 
  

Religion ca.  

Religion: ca. 14 moduler af 90 minutters varighed + ca. 65 sider 

Særlige fo-

kuspunkter 

Religion:  

 Islams formative periode  

 religiøs praksis i islam - herunder de fem søjler  

 islamiske forestillinger  

 sharia 

 det islamiske samfundssyn 

 muslimer i Danmark 

 islamiske hjemmesider  

 forholdet mellem tro og demokrati 

 ritualteori  

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, skriveøvelser, quiz, elektronisk 

portfolio, diskussion og debat 

   

 

  

https://religion.systime.dk/index.php?id=588
https://islam.systime.dk/index.php?id=192
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030301091930
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Titel 5 Særfagligt forløb 3: Etik i SKAM 

 

Indhold Materiale fra "Grundbogen til religion C":  

 Fakta - biblicistisk etik og situationsetik 

 Hvad ville Jesus have sagt? 

 Nutidige holdninger til næstekærlighed 

 Jan Hjärpe: Indhold, funktion og engagement 

 

Materiale fra "Religion og etik" 

 Homoseksualitet og kristendom 

 Øvelse: Præsternes holdning 

 Gud hader bøsser  

Klip fra serien SKAM: 

 SKAM, sæson 3, afsnit 1  

 SKAM, sæson, 4 afsnit 1 

 SKAM, sæson 4, afsnit 4  

 SKAM sæson 4, afsnit 7. 

 SKAM, sæson, 4 afsnit 1 

 SKAM, sæson 3, afsnit 4  

 

Bibeltekster: 

 

 Tredje Mosebog kap. 18,22 og kap. 20,13 

 Første Samuelsbog kap. 18, 2-4 

 Anden Samuelsbog kap. 1,26 

 Romerbrevet kap. 1,26-27 

 Første Korintherbrev Kap. 6,9-11 

 Første Timotheusbrev kap. 1,8-11 

 Første Mos 21,2 

 Anden Mos 20,4 

 

Korantekster: 

 Sura 24:32 

 Sura 33:60 

 

Peter Edelberg Serien ’Skam’ viser en verden, der er forandret. Kronik i 

Politiken, 14. januar 2017  

Mogens Jensen: Præster skal tvinges til at vie homoseksuelle, Kristelig 

dagblad, 28. juni 2018 

Anna Sofie Casse og Sara Nørgaard Gøse: De religiøse symboler i SKAM 

- afkodet, Soundvenue, 6. december 2016 

Du kan skifte sygehus, hvis de ansatte går med tørklæde, DR, 20. nov. 

2010  

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c1307
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c1307
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c1306
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c1297
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c982
https://religionogetik.systime.dk/?id=p168
https://religionogetik.systime.dk/?id=c414
https://religionogetik.systime.dk/?id=c648
https://www.dr.dk/tv/se/skam/skam-iii/skam-iii-1-10
https://www.dr.dk/tv/se/skam/skam-iv/skam-iv-1-10
https://www.dr.dk/tv/se/skam/skam-iv/skam-iv-4-10
https://www.dr.dk/tv/se/skam/skam-iv/skam-iv-7-10
https://www.dr.dk/tv/se/skam/skam-iv/skam-iv-1-10
https://www.dr.dk/tv/se/skam/skam-iii/skam-iii-4-10
https://politiken.dk/debat/kroniken/art5788839/Serien-%E2%80%99Skam%E2%80%99-viser-en-verden-der-er-forandret
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/mogens-jensen-praester-skal-tvinges-til-vie-homoseksuelle
http://soundvenue.com/film/2016/12/de-religioese-symboler-i-skam-afkodet-232832
http://soundvenue.com/film/2016/12/de-religioese-symboler-i-skam-afkodet-232832
https://politiken.dk/indland/art4984812/Du-kan-skifte-sygehus-hvis-de-ansatte-g%C3%A5r-med-t%C3%B8rkl%C3%A6de
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Omfang 
  

Religion ca. 4 moduler af 90 minutters varighed  

30 normalsider i alt  

Særlige fokus-

punkter 

Religion: 

 at undersøge og påtage sig holdninger der ikke nødvendigvis er end 

egne. 

 at undersøge kristendommens forskellige svar på det etiske spørgs-

mål om homoseksualitet 

 at undersøge SKAM´s anvendelse ad bibelske referencer og dermed 

fortolkning af bibelske tester 

 at undersøge kristnes legitimering af homoseksualitet 

 at undersøge SKAM´s beskrivelse af Islam og de etiske dilemmaer 

en muslim kan stå i.  

 at repetere de fem søjler som etiske retningslinjer for muslimer 

 at kategorisere muslimer efter Hjärpes idealtyper 

 at repetere religionsfaglige begreber fra forløbet Brillekursus  

  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, skriveøvelser, elektronisk 

portfolio, diskussion og debat  
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Særfagligt forløb 1 i samfundsfag: Det danske demokrati 

Titel 2 Særfagligt forløb 2 i samfundsfag: Ideologier & partier 

Titel 3 Fællesfagligt forløb 1 i samfundsfag: Det gode samfund 

Titel 3 Fællesfagligt forløb 2 i samfundsfag: Indvandring, integration & medborger-

skab 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Det danske demokrati 

Indhold Kernestof: 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 3. udgave 2017, s. 125-158 

 

Supplerende materialer: 

- Nielsen, Jesper m.fl:: Udviste Em kommer til Thailand, TV2 d.  2. november 

201 3https://nyheder.tv2.dk/samfund/2013-11-11-udviste-im-ankommet-til-

thailand-0  

- Leder: Falske nyheder er en trussel mod demokratiet”, Leder fra Jyllands-Po-

sten den 19. december 2016: https://jyllands-posten.dk/debat/le-

der/ECE9234969/falske-nyheder-er-en-trussel-mod-demokratiet/ 

- Samfundsstatistik 2014: Figur 2.2, Tabel 1.1 & 2.10 & 5.9 
- Overblik: Folketingsvalget i tal”  fra Altinget.dk https://www.altinget.dk/arti-

kel/overblik-se-folketingsvalget-i-tal  

- Småfilm fra Folketinget: ”Kontrol med regeringen”, ”Regeringen”  samt ”Fra 

idé til lov”: Visning http://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm 

- Magasinet Notat no. 113: EU i grove træk: http://www.notat.dk/magasi-

ner/2014/eu-i-grove-traek 
- Film http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/EUs_historie.aspx 
- Film: http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/Hvad_laver_eu.aspx 

- Film: http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/EUs_institutioner.aspx 

 

Omfang 

 

Ca. 36 lektioner á 45min 

Særlige 

fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

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

letyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale. 

- At kunne gennemføre en mindre empirisk undersøgelse 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2013-11-11-udviste-im-ankommet-til-thailand-0
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2013-11-11-udviste-im-ankommet-til-thailand-0
https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE9234969/falske-nyheder-er-en-trussel-mod-demokratiet/
https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE9234969/falske-nyheder-er-en-trussel-mod-demokratiet/
https://www.altinget.dk/artikel/overblik-se-folketingsvalget-i-tal
https://www.altinget.dk/artikel/overblik-se-folketingsvalget-i-tal
http://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm
http://www.notat.dk/magasiner/2014/eu-i-grove-traek
http://www.notat.dk/magasiner/2014/eu-i-grove-traek
http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/EUs_historie.aspx
http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/Hvad_laver_eu.aspx
http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/EUs_institutioner.aspx
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- At kunne formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fa-

genes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi 

Faglige fokuspunkter: 

Demokratiformer, magtbegreb, grundloven, frihedsrettigheder, EU, globalisering, lo-

kalforvaltning, interesseorganisationer, Eastons model, politiske deltagelsesformer, 

lovgivningsprocessen, EU, Rettigheder & pligter i et demokrati, Udfordringer for de-

mokratiet (Fake News) 

 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Ideologier & partier 

Indhold Kernestof: 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 3. udgave 2017, s. 26-27 & 108-
123 
- Kureer, Henrik m.fl. Samfundsfag C Systime 3. udgave 2012, s. 24-49  

 

Supplerende materialer: 

- Youtubevideo om ideologier: https://www.you-

tube.com/watch?v=SzEu7rO7TNo&t=227s 

- Partiernes hjemmesider 

- Diverse statistikker fra Samfundsstatistik 2016. 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 24 lektioner af 45 minutter. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

- Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundhold-

ninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammen-

hæng  

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

rialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale. 

- At kunne gennemføre en mindre empirisk undersøgelse (kvantitativ me-

tode) 

- At kunne formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på 

fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi 

Faglige fokuspunkter: 

- De tre grundideologier 

- Varianter af grundideologier 

- Poulisme 

- Værdi og fordelingspolitik 

- De enkelte politiske partier, forskellige partityper  

- Molins Model 

- Kvalitativ og kvantitativ metode.  

- Politisk kommunikation 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser samt projektarbejde 

med udarbejdelse og bearbejdning af en spørgeskemaundersøgelse. 

 

Retur til forside 

https://www.youtube.com/watch?v=SzEu7rO7TNo&t=227s
https://www.youtube.com/watch?v=SzEu7rO7TNo&t=227s
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 

 

Det gode samfund 

Indhold Samfundsfag: 

Kernestof:  

- Brøndum, Peter og Hansen, Thor Banke: Luk samfundet op, 3. udgave 1. op-

lag 2017: s. 182-189 & 190-192 & 201-220 

Supplerende stof: 

- Nyheds indslag fra ABC News fra www.youtube: Denmark happiest place on 

earth https://www.youtube.com/watch?v=fTGKUwMegZ4 

- Udenrigsministeriets hjemmeside om sociale ordninger i Tyskland: http://tysk-

land.um.dk/da/om-tyskland/social%20sikring/sociale-ordninger/ 

- Velfærdsydelser i Danmark fra www.borger.dk 

- Arbejdsløse Robert: Jeg finder mig ikke i en skid, Ekstra Bladet den 10. septem-

ber 2012 

- Ny dyr pille truer sundhedsvæsenet: 'Koster' 1400 sygeplejersker, artikel fra 

www.tv2.dk den 1. august 2015 http://nyheder.tv2.dk/2015-08-01-ny-dyr-

pille-truer-sundhedsvaesenet-koster-1400-sygeplejersker 

- Samfundsstatistik 2016: Tabel 15.4 & 17.2 & 17.3 & 17.4 & 17.5 & 17.6 & Figur 

16.2 

- Danmarks Statistik: Statsgæld i Europa https://www.dst.dk/da/Stati-

stik/nyt/NytHtml?cid=21572 

- Den offentlige saldo” fra Danmarksstatistik. Jf. nedenstående link: 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28233 

- Statistik: 60 år i tal – Danmark siden 2. Verdenskrig, Danmarks Statistik. 2008 

s. 22-23 http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/12433/tresaar.pdf 

- Figur af ”Nyt fra Danmarks Statistik 23. marts 2018: Stort overskud på de of-

fentlige finanser https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28233 

- Rapport: Ikke vestlig indvandring koster 33 mia. kroner årligt, Jyllands-Posten 

den 10. maj 2018: https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10591277/rapport-ik-

kevestlige-indvandrere-koster-33-milliarder-aarligt/ 

- ECB sænker renten til det laveste niveau nogensinde, fra www.tv2.dk den 10. 

marts 2016 http://nyheder.tv2.dk/business/2016-03-10-ecb-saenker-renten-til-

det-laveste-niveau-nogensinde 

- Reform har fået tusinder ud af kontanthjælpen, fagbladet3f, 23. august 2014. 

https://www.fagbladet3f.dk/nyheder/c19ccbefdffa41bbb3dd7dc4d4ea0332-

20140824-reform-har-faaet-tusinder-ud-af-kontanthjaelpen 

- Arbejderbevægelses Erhvervsråd (Emilie Dammm): Andelen af ufaglærte på 

arbejdsmarkedet er halveret på 20 år. https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/fi-

les/dokumenter/analyse/ae_andelen-af-ufaglaerte-paa-arbejdsmarkedet-er-hal-

veret-paa-20-aar.pdf 

- Mit job flyttede til Indien, dokumentar fra DR. Varighed: 28 minutter 

- Tabel 1.1: Aldersfordeling pr. 1. januar, Samfundsstatistik 2017 

http://www.youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=fTGKUwMegZ4
http://tyskland.um.dk/da/om-tyskland/social%20sikring/sociale-ordninger/
http://tyskland.um.dk/da/om-tyskland/social%20sikring/sociale-ordninger/
http://www.borger.dk/
http://www.tv2.dk/
http://nyheder.tv2.dk/2015-08-01-ny-dyr-pille-truer-sundhedsvaesenet-koster-1400-sygeplejersker
http://nyheder.tv2.dk/2015-08-01-ny-dyr-pille-truer-sundhedsvaesenet-koster-1400-sygeplejersker
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=21572
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=21572
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28233
http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/12433/tresaar.pdf
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28233
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10591277/rapport-ikkevestlige-indvandrere-koster-33-milliarder-aarligt/
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10591277/rapport-ikkevestlige-indvandrere-koster-33-milliarder-aarligt/
http://www.tv2.dk/
http://nyheder.tv2.dk/business/2016-03-10-ecb-saenker-renten-til-det-laveste-niveau-nogensinde
http://nyheder.tv2.dk/business/2016-03-10-ecb-saenker-renten-til-det-laveste-niveau-nogensinde
https://www.fagbladet3f.dk/nyheder/c19ccbefdffa41bbb3dd7dc4d4ea0332-20140824-reform-har-faaet-tusinder-ud-af-kontanthjaelpen
https://www.fagbladet3f.dk/nyheder/c19ccbefdffa41bbb3dd7dc4d4ea0332-20140824-reform-har-faaet-tusinder-ud-af-kontanthjaelpen
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_andelen-af-ufaglaerte-paa-arbejdsmarkedet-er-halveret-paa-20-aar.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_andelen-af-ufaglaerte-paa-arbejdsmarkedet-er-halveret-paa-20-aar.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_andelen-af-ufaglaerte-paa-arbejdsmarkedet-er-halveret-paa-20-aar.pdf
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- Andreas Baumann:  Universel velfærd er snart fortid, Berlinske den 24. januar 

2014 

Omfang 

 

36 lektioner af 45 minutter  

Særlige 

fokus-

punkter 

- Leverandør af velfærd (stat, marked, civilsamfund), de tre velfærdsmodeller, 

udfordringer for den universielle velfærdsmodel (interne & ekstern), nedskæ-

ring-og udvidelsesstrategi, globalisering/outsourcing, konkurrencestat, det 

økonomiske kredsløb, de økonomiske mål, finanspolitik, pengepolitik & struk-

turpolitik 

Væsent-

ligste 

arbejds-

former 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 4 

 

Indvandring, integration og medborgerskab 

Indhold Samfundsfag: 

Kernestof: 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 1. udgave 2012, s. 30-36 

& 63-77 

- Ærkedansker – Perkerdansker s. 9-18 & 29-36 & 75-83 & 89-105 & 113-120 

- Bülov Morten Vinther: Samfnu C s. 102-106, Systime 2017 

 

Supplerende stof: 

- Danmarks Statistik: Tabel: Indskrevne børn, https://www.dst.dk/da/Stati-

stik/nyt/NytHtml?cid=19245 

- Bille, Kirsten: Vi elsker børnehaver, men det har vi ingen grund til, Informa-

tion den 15. maj 2009 

- Driesen, Nilas Røpke: Mange unge indvandrere ønsker slet ikke at være dan-

ske, Information den 15. oktober 2016 https://www.information.dk/de-

bat/2016/10/unge-indvandrere-oensker-slet-vaere-danske 

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

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

- Blok på Bistand del 2, Dokumentar fra DR1, 2014, 29 minutter 

- Danmarks Statistik: Indvandrere i Danmark 2016 figurer og tabeller fra s. 

17,24,32,33,40,73 & 77 https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/Vis-

Pub?cid=20704 

- Yallahrup Færgeby 1 - Onkel 2Pacs Kamptrick https://www.you-

tube.com/watch?v=g8-PPjpDK78 

- Dokumentar: 13 timer der rystede Danmark, vist på DR den 3. marts 2015 43 

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

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

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

- Firgur: Det mener danskerne om andre mennesker, Weendavisen den 23. juni 

2016 https://www.sondagsavisen.dk/familien/2016-06-23-vi-spurgte-folk-pa-

gaden-hvilke-fordomme-har-du-om-andre/ 

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

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

fund/skoleforsker-derfor-klarer-drenge-med-indvandrerbaggrund-sig-darligt-

i-skolen. Tilgået: 15/4-2018. (Uddrag).  

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

vende uddannelse. Indvandrere i Danmark. Online 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/Get-

PubFile.aspx?id=20705&sid=indv2017. Tilgået: 15/4-2018. 

Omfang 

 

36 lektioner af 45 minutter  

Særlige 

fokus-

punkter 

Samfundsfag: 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=19245
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=19245
https://www.information.dk/debat/2016/10/unge-indvandrere-oensker-slet-vaere-danske
https://www.information.dk/debat/2016/10/unge-indvandrere-oensker-slet-vaere-danske
https://www.regeringen.dk/nyheder/ghettoudspil/
https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=20704
https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=20704
https://www.youtube.com/watch?v=g8-PPjpDK78
https://www.youtube.com/watch?v=g8-PPjpDK78
https://www.youtube.com/watch?v=yJOS6nkwyjw
https://www.youtube.com/watch?v=R0f57kQlVSc
https://www.sondagsavisen.dk/familien/2016-06-23-vi-spurgte-folk-pa-gaden-hvilke-fordomme-har-du-om-andre/
https://www.sondagsavisen.dk/familien/2016-06-23-vi-spurgte-folk-pa-gaden-hvilke-fordomme-har-du-om-andre/
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://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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- At kunne: formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkelt-

faglige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes 

kernestof. 

- At kunne forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen 

af virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede problem-

stillinger. 

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

værdier  

- At kunne diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og 

fortidige værdier. 

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

i en faglig dialog. 

- At kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af for-

skellige synspunkter. 

- At formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes 

taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi. 

- Analyse og formidling af statistisk materialer  

- ̶ Kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskel-

lige synspunkter  

 

Faglige fokuspunkter: 

- De traditionelle samfund, det moderne samfund & senmoderne samfund 

- Socialiseringsprocessen 

- Push & pull faktorer 

- Normer & sanktionsmekanismer  

- Integration og identitetsvalg 

- Dansk identitet & debatten om den danske identitet 

- Indvandringens kendetegn i Danmark 

- Stereotyper & fordomme 

- Rettigheder og pligter i samfundet 

- Anerkendelse (Honneth) 

- Medborgerskab & kriminalitet hos danskerne og indvandrene 

- Radikalisering og årsagerne dertil. 

- Kontaktteorien. 

- Bourdieu og de tre kapitaler 

Tværfagligt: 

- Kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materiale 

- typer.   

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

sonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi  

- Anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene 

- Formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige problemstillinger 

- Eksamenstræning 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, pararbejde, individuelle skriveøvelser, synopsis-arbejde og 

fremlæggelser. 
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