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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Vinter 2022 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse HF 

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

Lærer(e) Björn-Frederik Scholz (historie), Lise Yde (Religion), Carsten S. Kudsk (Sam-

fundsfag) - Nanna Arabi (Samfundsfag) 

Hold 21q (1.q) 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Styreformer (særfagligt, historie) 

Titel 2 Ideologiernes kamp (særfagligt, historie) 

Titel 3 Sundhed – Hvem har ansvaret? (Særfagligt -Samfundsfag) (særfagligt, samfundsfag) 

Titel 4 Økonomi (særfagligt, samfundsfag) 

Titel 5 Nordisk religion i fortid og nutid (særfagligt, religion) 

Titel 6  

Titel 7 Demokrati og medborgerskab (tværfagligt) Nb. Ikke færdiggjort 

Titel 8  
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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, Gyldendal 2005, s. 25-31, 33-34 og 36-39, 60-63, 72-73, 76-77, 102-106, 

113-115, 117-122, 134-140,  

- Olsen, Knud Ryg m.fl.: ”Grundbog for Danmarkshistorien”, systime (ibog) 

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 

- Troelsen, Anders m.fl.: ”Historielærerens øvelsesbog – 86 opskrifter til en vari-

eret undervisning”, Columbus, 2017, s. 52  

- Rigsarkivet: Den lille Guldbog om Kildekritik: https://www.sa.dk/wp-

content/uploads/2016/01/Kildekritik_Rigsarkivet_2015.pdf  

- Thomsen, Kasper: Historiefaglig arbejdsbog, Systime, 2018 – (periodisering, 

Historiebrug og historiske problemstillinger. Herunder afsnittene:  - P271 - P144 

- P186 - P275 

Supplerende stof: 

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

gaard 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 

- En arabisk købmands beretning om hedeby 

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

koebmands-beretning-om-hedeby/ 

 - Dokumentar: Historien om Danmark”, DR  2017-2018.  

      - afsnit 4 Den tidlige Middelalder 

      - afsnit 5 Den sene middelalder 

      - afsnit 7 enevælde og oplysningstid 

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
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/01/Kildekritik_Rigsarkivet_2015.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/01/Kildekritik_Rigsarkivet_2015.pdf
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/
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- Spillefilm: ”En kongelig affære” fra www.mitcfu.dk  

Omfang 

 

22 moduler af 90 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Læreplanens mål: 

̶ dansk historie og identitet 

̶ 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: 

Antikkens Grækenland: Demokrati og Oligarki i Athen og Sparta 

Romerriget: Den romerske republik, tidlig- og sen kejsertid 

Feudalisme 

Valgkongedømme og adelsvælde i middelalderen 

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 

Prøveeksamen i den særfaglige eksamen 
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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, Gyl-

dendal 2006. Kapitel 1 (side 9-32). 

Supplerende stof: 

- Kilde: Wilsons 14 punkter - http://www.his2rie.dk/kildetekster/1-

verdenskrig/tekst-65/  

- Kilde: Hitler om racepolitik og ”livsrum”: 

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

- Kilde: Ikke-angrebspagten 1939: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=289  

- Kilde: Churchills jerntæppetale og Stalins modsvar i Pravda: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=633 og https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=243 

- Kilde: Brev fra Stalin til Molotov, 1930 i Bryld: Den sovjetiske revolution og Sov-

jetunionen, s. 111-113. 

- Kilde: Præsident Eisenhower om ”dominoteorien”, 1953 i Bryld og Haue: Kilder 

til den nye verden, s. 77-78. 

- Artikel om Atom- og brintbomber (DR) 

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

brintbomber-og-atombomber  

- Declassified U.S. Nuclear Test Film #55 

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

- Hjemmeside: Nukemap (simulator om atom- og brintbombers ødelæggelseskraft) 

https://nuclearsecrecy.com/nukemap/  

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

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

kommer_70392  

- Francis Fukuyama : End of History (uddrag) https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=1004  

- Samuel P. Huntington: Clash of civilizations (uddrag) 

- Walt Disney: Der Fuhrers Face: video - 

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

- Sangtekst - https://genius.com/Spike-jones-der-fuehrers-face-lyrics  

Omfang 

 

Ca.21 moduler af 90 min. 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Læreplanens mål: 

̶  dansk historie og identitet 

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

perspektiv 

̶  ideologiernes kamp i det 20. århundrede 

̶  globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv 

̶  historiefaglige metoder 

http://www.his2rie.dk/kildetekster/1-verdenskrig/tekst-65/
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=289
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=633
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=633
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=243
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=243
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
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=1004
https://www.youtube.com/watch?v=bn20oXFrxxg
https://genius.com/Spike-jones-der-fuehrers-face-lyrics
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̶  historiebrug 

 

Faglige fokuspunkter: 

Første verdenskrig 

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:  

- Verdensordenen efter Sovjetunionens sammenbrud 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Skriftligt arbejde 

Gruppefremlæggelser 

Arbejde med digitale læremidler 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 3 

 

Sundhed – Hvem har ansvaret? 

Indhold Temaet ”Sundhed – Hvem har ansvaret?” har til formål at give eleverne indsigt i 

centrale samfundsfaglige perspektiver, teorier, modeller og begreber, der kan be-

lyse det danske sundhedsvæsens styrker, svagheder og udfordringer. Temaet kred-

ser om den overordnede problemstilling, som lyder ”Hvem har ansvar for dan-

skernes sundhed?”. Temaet trækker på samtlige kernestofområder inden for sam-

fundsfag, herunder sociologi, økonomi og politik. Ud fra et sociologisk perspektiv 

undersøges strukturelle forklaringer på ulighed i sundhed kontra det individuelle 

ansvar. Ud fra et økonomisk perspektiv kigges der på den danske velfærdsmodel, 

der sammenlignes med andre velfærdsmodeller, og velfærdsstatens udfordringer 

og mulige løsninger diskuteres. Endelig kigger vi ud fra et politisk perspektiv på 

ideologiske og partipolitiske synspunkter på problemstillingen. I forlængelse heraf 

diskuteres det, hvorvidt alle har ret til alt indenfor sundhed og velfærd.  

 

Kernestof: 

• Brøndum, P. & Hansen, T. B. (2017): Luk Samfundet Op, 3. udgave, Co-

lumbus: S. 95-98+108-115+118-123+201-220. 

 

Supplerende stof: 

• Danmarks Statistik (2020): Søjlediagram over forventet befolkningsudvik-

ling fra 2020-2030. dst.dk. Direkte link: 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=30674  

• Holm, L. T. (2015): Landet, der holdt op med at give mening, Berlingske. 

Direkte link: https://www.berlingske.dk/samfund/landet-der-holdt-op-med-

at-give-mening  

• Lyck, L. (2021): Socialdemokratiet vil afsætte flere midler til pressede jor-

demødre, tv2ostjyllandk.dk.  

• Nielsen, J. C. L. (2021): MetodeNU, I-bog, metodenu.systime.dk, Systime: 

Kvalitativ metode (Sideid: p132), Kvantitativ metode (Sideid: p131). 

• Omar, T. (2016): I aner slet ikke, hvor unik jeres velfærdsstat er, Berling-

ske.dk. Direkte link: https://politiken.dk/debat/art5637530/I-aner-slet-ikke-

hvor-unik-jeres-velf%C3%A6rdsstat-er  

• Redanz (2018): Omfanget af sort arbejde stiger, Fagbladet 3F. Direkte 

link: https://fagbladet3f.dk/artikel/omfanget-af-sort-arbejde-stiger  

• Rosenbæk, K. (2018): Gerda og hendes afdøde mand blev mødt »fantastisk 

positivt« af velfærdsstaten, da de fik brug for hjælp, Berlingske. Direkte 

link: https://www.berlingske.dk/samfund/gerda-og-hendes-afdoede-mand-

blev-moedt-fantastisk-positivt-af-velfaerdsstaten-da  

• Sohn, O. (2019): Kronik: Hvem skal bemande fremtidens velfærdssam-

fund? Jyllands-posten.dk. Direkte link: https://jyllands-

posten.dk/debat/kronik/ECE11534850/Hvem-skal-bemande-fremtidens-

velf%C3%A6rdssamfund/  

• Winther, B. (2019): Vanopslagh: Velfærdsstaten går ind i sin terminale fa-

se – forbered dig på noget helt nyt, Berlingske.  

Omfang 

 

20 lektioner á 45 minutter.  

Ca. 60 sider. 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=30674
https://politiken.dk/debat/art5637530/I-aner-slet-ikke-hvor-unik-jeres-velf%C3%A6rdsstat-er
https://politiken.dk/debat/art5637530/I-aner-slet-ikke-hvor-unik-jeres-velf%C3%A6rdsstat-er
https://fagbladet3f.dk/artikel/omfanget-af-sort-arbejde-stiger
https://www.berlingske.dk/samfund/gerda-og-hendes-afdoede-mand-blev-moedt-fantastisk-positivt-af-velfaerdsstaten-da
https://www.berlingske.dk/samfund/gerda-og-hendes-afdoede-mand-blev-moedt-fantastisk-positivt-af-velfaerdsstaten-da
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11534850/Hvem-skal-bemande-fremtidens-velf%C3%A6rdssamfund/
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11534850/Hvem-skal-bemande-fremtidens-velf%C3%A6rdssamfund/
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11534850/Hvem-skal-bemande-fremtidens-velf%C3%A6rdssamfund/
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Særlige fo-

kuspunkter 

Centrale faglige mål:  

- anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder til at opnå indsigt i historiske, 

samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge i Danmark  

- formulere, forklare, undersøge og diskutere enkeltfaglige problemstillinger ved an-

vendelse af begreber og viden fra kernestof  

- forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnæ-

re problemstillinger 

- redegøre for forskellige livsanskuelser og politiske grundholdninger samt analysere 

deres betydning i en aktuel sammenhæng  

- undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med 

brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data.  

- kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materialetyper, her-

under tekster, statistisk materiale og billedmateriale  

- gennemføre en mindre empirisk undersøgelse  

- formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes taksonomi-

ske niveauer med anvendelse af faglig terminologi  

- argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en faglig dialog  

- kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskellige 

synspunkter. 
 

Faglige fokuspunkter:  

Minervamodellen, mennesket som subjekt og objekt, habitus, kapitalerne, felt, Bour-

dieus forklaring på ulighed i sundhed, løsninger på ulighed i sundhed, ideologier, her-

under regressive og progressive, liberalisme, socialisme, konservatisme, fordelingspo-

litik, værdipolitik, rød blok, blå blok, issue-voting, politiske partier, herunder klasse-

partier og catch all-partier, danske partier valgt ind i Folketinget, regering, støtteparti-

er, opposition, Molins model, velfærdstrekanten, finansiering af velfærdsstaten, pro-

gressivt skattesystem, retsprincip, skønsprincip, den universelle velfærdsmodel, den 

residuale velfærdsmodel, den korporative velfærdsmodel, demografisk udfordring, 

forventningspres, individualisering eksemplificeret ved sort arbejde, oplevet kvalitet i 

velfærd på tværs af aldersgrupper, betydningen af tillid for velfærdsstaten, globalise-

ring, outsourcing, social dumping, teknologisk udvikling, immigration – som udfor-

dring og løsning, konkurrencestaten, herunder vindere og tabere, kritik af konkurren-

cestaten, nedskæringsstrategier, herunder udlicitering, brugerbetaling, reduktion i 

tilskud, indkomstbestemte ydelser, empowerment, udvidelsesstrategien, herunder 

udenlandsk arbejdskraft, hurtigere ud på arbejdsmarkedet, blive længere på arbejds-

markedet, arbejde længere hver dag, liberalt perspektiv på velfærdsstaten, sociali-

stisk/socialdemokratisk perspektiv på velfærdsstaten. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, læreroplæg, elevpræsentationer, klas-

sediskussion, filmproduktioner, speeddating, statistisk analyse, begrebstræning, walk-

and-talk, mindre empirisk undersøgelse, sammenligningsøvelse, eksamenstræning. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 3 

 

Sundhed – Hvem har ansvaret? 

Indhold Temaet ”Sundhed – Hvem har ansvaret?” har til formål at give eleverne indsigt i 

centrale samfundsfaglige perspektiver, teorier, modeller og begreber, der kan 

belyse det danske sundhedsvæsens styrker, svagheder og udfordringer. Temaet 

kredser om den overordnede problemstilling, som lyder ”Hvem har ansvar for 

danskernes sundhed?”. Temaet trækker på samtlige kernestofområder inden for 

samfundsfag, herunder sociologi, økonomi og politik. Ud fra et sociologisk per-

spektiv undersøges strukturelle forklaringer på ulighed i sundhed kontra det indi-

viduelle ansvar. Ud fra et økonomisk perspektiv kigges der på den danske vel-

færdsmodel, der sammenlignes med andre velfærdsmodeller, og velfærdsstatens 

udfordringer og mulige løsninger diskuteres. Endelig kigger vi ud fra et politisk 

perspektiv på ideologiske og partipolitiske synspunkter på problemstillingen. I 

forlængelse heraf diskuteres det, hvorvidt alle har ret til alt indenfor sundhed og 

velfærd.  

 

Kernestof: 

• Brøndum, P. & Hansen, T. B. (2017): Luk Samfundet Op, 3. udgave, Co-

lumbus: S. 95-98+108-115+118-123+201-220. 

 

Supplerende stof: 

• Danmarks Statistik (2020): Søjlediagram over forventet befolkningsud-

vikling fra 2020-2030. dst.dk. Direkte link: 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=30674  

• Holm, L. T. (2015): Landet, der holdt op med at give mening, Berlingske. 

Direkte link: https://www.berlingske.dk/samfund/landet-der-holdt-op-

med-at-give-mening  

• Lyck, L. (2021): Socialdemokratiet vil afsætte flere midler til pressede 

jordemødre, tv2ostjyllandk.dk.  

• Nielsen, J. C. L. (2021): MetodeNU, I-bog, metodenu.systime.dk, Sy-

stime: Kvalitativ metode (Sideid: p132), Kvantitativ metode (Sideid: 

p131). 

• Omar, T. (2016): I aner slet ikke, hvor unik jeres velfærdsstat er, Berling-

ske.dk. Direkte link: https://politiken.dk/debat/art5637530/I-aner-slet-

ikke-hvor-unik-jeres-velf%C3%A6rdsstat-er  

• Redanz (2018): Omfanget af sort arbejde stiger, Fagbladet 3F. Direkte 

link: https://fagbladet3f.dk/artikel/omfanget-af-sort-arbejde-stiger  

• Rosenbæk, K. (2018): Gerda og hendes afdøde mand blev mødt »fanta-

stisk positivt« af velfærdsstaten, da de fik brug for hjælp, Berlingske. Di-

rekte link: https://www.berlingske.dk/samfund/gerda-og-hendes-afdoede-

mand-blev-moedt-fantastisk-positivt-af-velfaerdsstaten-da  

• Sohn, O. (2019): Kronik: Hvem skal bemande fremtidens velfærdssam-

fund? Jyllands-posten.dk. Direkte link: https://jyllands-

posten.dk/debat/kronik/ECE11534850/Hvem-skal-bemande-fremtidens-

velf%C3%A6rdssamfund/  

• Winther, B. (2019): Vanopslagh: Velfærdsstaten går ind i sin terminale 

fase – forbered dig på noget helt nyt, Berlingske.  

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=30674
https://politiken.dk/debat/art5637530/I-aner-slet-ikke-hvor-unik-jeres-velf%C3%A6rdsstat-er
https://politiken.dk/debat/art5637530/I-aner-slet-ikke-hvor-unik-jeres-velf%C3%A6rdsstat-er
https://fagbladet3f.dk/artikel/omfanget-af-sort-arbejde-stiger
https://www.berlingske.dk/samfund/gerda-og-hendes-afdoede-mand-blev-moedt-fantastisk-positivt-af-velfaerdsstaten-da
https://www.berlingske.dk/samfund/gerda-og-hendes-afdoede-mand-blev-moedt-fantastisk-positivt-af-velfaerdsstaten-da
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11534850/Hvem-skal-bemande-fremtidens-velf%C3%A6rdssamfund/
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11534850/Hvem-skal-bemande-fremtidens-velf%C3%A6rdssamfund/
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11534850/Hvem-skal-bemande-fremtidens-velf%C3%A6rdssamfund/
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Omfang 

 

20 lektioner á 45 minutter.  

Ca. 60 sider. 

Særlige fokus-

punkter 

Centrale faglige mål:  

- anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder til at opnå indsigt i histo-

riske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge i Danmark  

- formulere, forklare, undersøge og diskutere enkeltfaglige problemstillinger ved 

anvendelse af begreber og viden fra kernestof  

- forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelig-

hedsnære problemstillinger 

- redegøre for forskellige livsanskuelser og politiske grundholdninger samt analy-

sere deres betydning i en aktuel sammenhæng  

- undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser 

med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data.  

- kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materialetyper, 

herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale  

- gennemføre en mindre empirisk undersøgelse  

- formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes takso-

nomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi  

- argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en faglig 

dialog  

- kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskellige 

synspunkter. 

 

Faglige fokuspunkter:  

Minervamodellen, mennesket som subjekt og objekt, habitus, kapitalerne, felt, 

Bourdieus forklaring på ulighed i sundhed, løsninger på ulighed i sundhed, ideo-

logier, herunder regressive og progressive, liberalisme, socialisme, konservatis-

me, fordelingspolitik, værdipolitik, rød blok, blå blok, issue-voting, politiske par-

tier, herunder klassepartier og catch all-partier, danske partier valgt ind i Folke-

tinget, regering, støttepartier, opposition, Molins model, velfærdstrekanten, finan-

siering af velfærdsstaten, progressivt skattesystem, retsprincip, skønsprincip, den 

universelle velfærdsmodel, den residuale velfærdsmodel, den korporative vel-

færdsmodel, demografisk udfordring, forventningspres, individualisering eksem-

plificeret ved sort arbejde, oplevet kvalitet i velfærd på tværs af aldersgrupper, 

betydningen af tillid for velfærdsstaten, globalisering, outsourcing, social dum-

ping, teknologisk udvikling, immigration – som udfordring og løsning, konkur-

rencestaten, herunder vindere og tabere, kritik af konkurrencestaten, nedskæ-

ringsstrategier, herunder udlicitering, brugerbetaling, reduktion i tilskud, ind-

komstbestemte ydelser, empowerment, udvidelsesstrategien, herunder uden-

landsk arbejdskraft, hurtigere ud på arbejdsmarkedet, blive længere på arbejds-

markedet, arbejde længere hver dag, liberalt perspektiv på velfærdsstaten, sociali-

stisk/socialdemokratisk perspektiv på velfærdsstaten. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, læreroplæg, elevpræsentationer, 

klassediskussion, filmproduktioner, speeddating, statistisk analyse, begrebstræ-

ning, walk-and-talk, mindre empirisk undersøgelse, sammenligningsøvelse, ek-

samenstræning. 
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Titel 4 

 

Økonomi 

Indhold SAMFUNDSFAG: 

Kernestof:  

- Brøndum, Peter og Hansen, Thor Banke: Luk samfundet op, 3. udgave 5. 

oplag 2019: s. 184-200 

 

Supplerende stof: 

- Figur om økonomisk vækst 1990-2020 https://makrooekonomivideregaaendeudd-

6udg.digi.hansreitzel.dk/?id=261 

- Figur: Inflationen 1957-2020: https://makrooekonomivideregaaendeudd-

6udg.digi.hansreitzel.dk/?id=262 

- Figur fra Danmarks Statistik: Den offentlige saldo i de europæiske lande 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-

publ/nyt/NytHtml?cid=34681 

- Figur fra Danmarks Statistik: Den offentlige gæld i de europæiske lande 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-

publ/nyt/NytHtml?cid=34681 

- Samfundsstatistik 2020: Fig. 16.2 

- Statistik fra Danmarks Statistik: ”Den offentlige saldo” fra Danmarks Sta-

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

- - Olsen, Søren Martin: Nationalbanken sænker renten: Nordea sender reg-

ningen videre, artikel fra Berlinske Tidende den 12. september 2019. 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/nationalbanken-saenker-renten-

nordea-sender-straks-regning-videre  

- Artikel: Reform har fået tusinder ud af kontanthjælpen 

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

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

- Hannestad, Adam: Vismænd: Monster-afgift til at redde klimaet koster 

næsten ingen job, men rammer hårdt i Tønder og Varde, artikel publiceret i 

Politiken den 7. december 2021 

https://politiken.dk/klima/art8514950/Monster-afgift-til-at-redde-klimaet-

koster-n%C3%A6sten-ingen-job-men-rammer-h%C3%A5rdt-i-

T%C3%B8nder-og-Varde  

- Rask, Emil Bo: Fødevarepriserne stiger voldsomt. Men 60 kroner for en 

bakke æg? Ekspert tror ikke på det, artikel publiceret i Berlinske den 21. 

april 2002: https://www.berlingske.dk/oekonomi/foedevarepriserne-stiger-

voldsomt-men-60-kroner-for-en-bakke-aeg-ekspert 

Prøveeksamen: 
- BNP (kædede værdier), præsterede timer og beskæftigede personer, 

sæsonkorrigeret”, Danmarks Statistik, 2. kvartal 2021 

- Prognose for øvrige nøgletal”, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 16. 

oktober 2021  

- Dansk Industri: Spænd den finansielle livrem, Nicolai Wammen”, fi-

nans.dk, 3. december 2021 

Omfang 18 lektioner a 45 minutter ca. ¼ af det forventede pensum 

 

https://makrooekonomivideregaaendeudd-6udg.digi.hansreitzel.dk/?id=261
https://makrooekonomivideregaaendeudd-6udg.digi.hansreitzel.dk/?id=261
https://makrooekonomivideregaaendeudd-6udg.digi.hansreitzel.dk/?id=262
https://makrooekonomivideregaaendeudd-6udg.digi.hansreitzel.dk/?id=262
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=34681
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=34681
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=34681
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=34681
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28233
https://www.berlingske.dk/virksomheder/nationalbanken-saenker-renten-nordea-sender-straks-regning-videre
https://www.berlingske.dk/virksomheder/nationalbanken-saenker-renten-nordea-sender-straks-regning-videre
https://fagbladet3f.dk/nyheder/c19ccbefdffa41bbb3dd7dc4d4ea0332-20140824-reform-har-faaet-tusinder-ud-af-kontanthjaelpen
https://fagbladet3f.dk/nyheder/c19ccbefdffa41bbb3dd7dc4d4ea0332-20140824-reform-har-faaet-tusinder-ud-af-kontanthjaelpen
https://politiken.dk/klima/art8514950/Monster-afgift-til-at-redde-klimaet-koster-n%C3%A6sten-ingen-job-men-rammer-h%C3%A5rdt-i-T%C3%B8nder-og-Varde
https://politiken.dk/klima/art8514950/Monster-afgift-til-at-redde-klimaet-koster-n%C3%A6sten-ingen-job-men-rammer-h%C3%A5rdt-i-T%C3%B8nder-og-Varde
https://politiken.dk/klima/art8514950/Monster-afgift-til-at-redde-klimaet-koster-n%C3%A6sten-ingen-job-men-rammer-h%C3%A5rdt-i-T%C3%B8nder-og-Varde
https://www.berlingske.dk/oekonomi/foedevarepriserne-stiger-voldsomt-men-60-kroner-for-en-bakke-aeg-ekspert
https://www.berlingske.dk/oekonomi/foedevarepriserne-stiger-voldsomt-men-60-kroner-for-en-bakke-aeg-ekspert
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Særlige fo-

kuspunkter 

Centrale faglige mål:  

- formulere, forklare, undersøge og diskutere enkeltfaglige problemstillinger ved 

anvendelse af begreber og viden fra kernestof  

- forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelig-

hedsnære problemstillinger 

- undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser 

med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data.  

- - formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes takso-

nomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi  

- argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en faglig 

dialog  

- kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskellige 

synspunkter. 

 

Faglige fokuspunkter:  

Det økonomiske kredsløb 

De økonomiske konjunkturer (Høj- og lavkonjunktur) 

Det økonomiske kredsløb 

De økonomiske mål (Inflation, økonomisk vækst, arbejdsløshed, grøn vækst, ba-

lance på statens budget, ligevægt på betalingsbalancen. 

Målkonflikter imellem de økonomiske mål 

De økonomiske værktøjer: 

 - Finanspolitik (ekspansiv & Kontraktiv) 

 - Pengepolitik (ekspansiv & Kontraktiv) 

 - Strukturpolitik 

De økonomiske konsekvenserne af klimaindsatsen 

Konsekvenser af den høje inflation  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Diverse arbejdsformer, såsom CL, klasseundervisning, lærer- og elevoplæg, it. & 

eksamensforberedelse. 

 

Retur til forside 
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Titel  5 

  

Nordisk religion i fortid og nutid 

Indhold Kernestof: 

Fra Madsen et al., Grundbogen til religion C, 2013- (som i-bog): 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=280 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=279 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=278 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=277 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=255 

Larsen, Uffe Hartvig: Vikingernes tro og tanker, Akademisk, 2000 

 - Naturfolkene og deres religion, s. 20-30  

- New age og neopaganisme, s. 159-161  

- Adam af Bremen: Kulten i Uppsala, s. 206-208  

- Ole Gotved: Trosbekendelse, s. 278 (Forn Sidrs vedtægter. Tillæg 2) 

 - Gudrun Victoria Gotved: Eksempel på knæsætning, s. 289-290 

 - Ibn Fadlan om Vikingernes (ar-rus’) skikke, ca. 922 fra 

www.danmarkshistorien.dk  

Carlsen. Leif: Nordisk religion, Forlaget Musagetes, 1986:  

- Kort over den norrøne verden, s. 8 

 - Kilderne til nordisk religion, s. 16  

- Skabelsesmyten, s. 29-31  

TV og andet: 

Odins Øje, Maria McDalland, 2004, Filmcentralen 

Hedning på Høje Hæle, DR2, 2006 (CFU) 

Vikingernes virkelige verden, Tv midt-vest, 2021 (26 min) 

Billeder fra udstilling: Jim Lyngvild: kan tilgås her: 

https://jimlyngvild.com/shop/plakatbogen-voelver-guld-guder/  

Omfang  

  

10 moduler á 90 minutter 

Særlige fokus-

punkter  

Introduktion til religionsfaget på hf. 

Begrebsafklaring med fokus på religion i det senmoderne samfund. 

Begreber i faglig sammenhæng; myte, ritual (herunder ritualanalyse, over-

gangsritualer), ofring, mana, tabu 

Tekstanalyse (Adam af Bremen) 

Med fokus på nordisk religion: 

- Kildekritik: Snorre og Ældre Edda – teksternes status. 

- Centrale religionsfaglige begreber: kaos/kosmos, kult/ritual, ofring 
(do ut des), mana 

- new age og neopaganisme 

- Senmoderne religiøsitet - hvad kan asatroen, som kristendommen 
ikke kan? 

Væsentligste 

arbejdsformer  

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelle øvelser, mundt-

lig fremlæggelse, diskussion, informationssøgning på nettet. 

Titel 7 

 

Demokrati og medborgerskab (tværfagligt) - på nuværende tidspunkt ikke af-

sluttet 

Indhold Historie 

Kernestof 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=280
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=279
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=278
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=277
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=255
http://www.danmarkshistorien.dk/
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=442106211825
https://jimlyngvild.com/shop/plakatbogen-voelver-guld-guder/
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- Carl Johan Bryld: Danmark fra oldtid til nutid, Gyldendal: (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 

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

 

- Kildetekst: Louis Pio ”Maalet er fuldt!” - 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/louis-pio-maalet-

er-fuldt-1872/  

 

- 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) 

 

- Udvalgte paragraffer fra 1866 grundloven: 

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

grundlov-af-28-juli-1866/ 

 

- Udvalgte paragraffer fra junigrundloven 1849: 

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

riges-grundlov-af-5-juni-1849-junigrundloven/  

 

Samfundsfag 

Ikke påbegyndt 

 

Religion 

 

Kernemateriale: 

Grundbogen til religion C (i-bog), Reimick m.fl., Systime, 2012ff. 

Øjenåbner: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p156 

Fakta om islam: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c489 

Islams historiske udvikling: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p158 

Ritualer i islam: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p159; 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p219; 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p220; 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p221 

Islamiske forestillinger: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p222; 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p222; 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p223 

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

 

Supplerende materiale:  

Forman, muslimernes religion, systime, 2006, s. 42-48 

 

Primærtekster: 
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Suraer: Af Sura 2 (Koen), vers 183-187; Af Sura 22: Valfartsfesten (vers 26-29); 57 

(uddrag); Sura 33, vers 59 (kvindens beklædning) 
Muhammeds første åbenbaring, hadith (oversat af Kåre Bluitgen, fra Grundbogen 

til religion c, systime, 1. udg., 2012, s. 186) 

Abu Dawud, uddrag af hadith om kvindens beklædning 

 

TV-indslag mv: 
https://restudy.dk/undervisning/religion-islam/lektion/video-pilgrimsfaerden-5-

soejle/ 

Hajj (VICE – fra Youtube.com: 

https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI&t=5s) 

 

Pacman-burka (Det slører stadig): https://www.youtube.com/watch?v=1cZv1Wl-

DU4 
 

Reformisten, den kvindelige imam, 2019, instr. Marie Skovgaard, Filmcentralen 

Den grønne cykel, Razor Film Produktion, GMBH, 2012, Filmcentralen 

 

Omfang 

 

Historie  

 

 

Særlige fokus-

punkter 

Historie 

Enevælden 

De Nationalliberale 

De slesvigske krige 

Junigrundloven 1849 

1866-grundloven 

Forfatningskampen 

1915-grundloven 

Genforeningen og påskekrisen 

Besættelsen 

Kildekritik/Historisk metode 

 

Samfundsfag 

 

Religion 

Læreplansmål: 

 
- islam, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelses-

former, herunder både nutidige og klassiske tekster  

- religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og 
nutid  

- religionsfaglige metoder.  

-  

Fokuspunkter i undervisningen: 

- islams historiske udvikling 

- myter og forestillinger i islam 
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- ritualer (med hovedfokus på hajj, herunder analyse mha. Van Genneps 

overgangsritual) 

- klassisk og moderne sharia – Jan Hjärpes model om engagement, maksimal-

isme og minimalisme mv. (lånt fra Forman, 2006) 

- islam i Europa og i Danmark; Sherin Khankan og kvindemoskeen, herunder 

kvindens rolle i islam 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuelt arbejde 

Selvstændigt arbejde 

Skriftligt arbejde 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Arbejde med IT-læremidler 

synopsisprojekt 

 

Retur til forside 

 


