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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Dec/jan 2022 (denne del dækker skoleåret 21/22) 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse 2-årigt HF 

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

Lærer(e) Björn-Frederik Scholz, Kristian Sandholm Poulsen & Terkel Tronier Jakobsen 

Hold 21t (1.t) 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Styreformer (særfagligt, historie) 

Titel 2 Ideologiernes kamp (særfagligt, historie) 

Titel 3 Ideologier og partier (særfagligt, samfundsfag) 

Titel 4 Social arv og ulighed (særfagligt, samfundsfag) 

Titel 5 Senmoderne religion (særfagligt, religion) 

Titel 6 Buddhisme (særfagligt, religion) 

Titel 7 Demokrati og medborgerskab (tværfagligt) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 1 
 

Styreformer (særfagligt, historie) 

Indhold Kernestof 
Ulrik Grubb, Knud Helles, Bente Thomsen: Overblik – verdenshistorie i korte træk, Gyl-
dendal 2005, s. 25-31, 33-34 og 36-39, 60-63, 72-73, 76-77, 102-106, 113-115, 117-
122, 134-140,  
 
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 varieret 
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, Histo-
riebrug og historiske problemstillinger. Herunder afsnittene: 

- P271 
- P144 
- P186 
- P275 

 
Supplerende stof: 
 
Uddrag af "Den gamle oligarks" kritik af Athens demokrati, fra: 
Aksel Damsgaard Madsen, Det athenske Demokrati, 1974, s. 127-129 ‘’ 
 
Erik Klippings håndfæstning, fra: http://centerforhistorieformidling.dk/epoker-og-begivenheder-i-

danmarkshistorien/erik-klipping-haandfaestning.html 

 
Galilei: Brev til Kepler, fra: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=170&L=0 
 
Kongeligt flyveblad (Frederik d. 3. 1660):  
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=133 
 
Voltaire: Tolerance i ’Fokus’ 
https://hhfvuc.sharepoint.com/sites/historiegruppen/Delte%20dokumenter/0plysningstiden%20kap%20.2%20fokus%202.pdf 

 
Rudyard Kipling: Hvid mands byrde, fra: https://ibog-
verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=48 
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En arabisk købmands beretning om hedeby 
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/en-arabisk-
koebmands-beretning-om-hedeby/ 
 
 ”Historien om Danmark”, DR  2017-2018. 

- afsnit 4 ”Den tidlige Middelalder” 
- afsnit 5 den sene middelalder 
- afsnit 7 enevælde og oplysningstid 

 
Filmen: ”En kongelig affære” 
Fundet på www.mitcfu.dk  

Omfang 
 

44 lektioner a 45 min = 33 timer; ca. 70 normalsider 

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 
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Individuelle mindre fremlæggelser 
Mindre gruppefremlæggelser 
Arbejde med IT-læremidler 
Prøveeksamen i den særfaglige eksamen 
 

 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
Titel 2 
 

Ideologiernes kamp (særfagligt, historie) 

Indhold Kernestof 
 
Lars Andersen, Hans Branner m.fl.: Fokus 3 – Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal 
2006. Kapitel 1 (side 9-32). 
 
Supplerende stof: 
(Wilsons 14 punkter) - http://www.his2rie.dk/kildetekster/1-verdenskrig/tekst-65/  
 
(Hitler om racepolitik og ”livsrum”) 
https://fraoplysningstidtileuropaeiskintegration.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=342&loopRedirect=1  
 
(Ikke-angrebspagten 1939) 
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=289  
 
Churchills jerntæppetale og Stalins modsvar i Pravda 
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=633  
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=243 
 
Brev fra Stalin til Molotov, 1930 i Bryld: Den sovjetiske revolution og Sovjetunionen, 
s. 111-113. 
 
Præsident Eisenhower om ”dominoteorien”, 1953 i Bryld og Haue: Kilder til den nye 
verden, s. 77-78. 
 
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  
 
Nukemap (simulator om atom- og brintbombers ødelæggelseskraft) 
https://nuclearsecrecy.com/nukemap/  
 
Filmen: ”Thirteen Days” (2000) – via www.mitcfu.dk  
https://www.dr.dk/drtv/episode/danmark-i-den-kolde-krig_-amerikanerne-
kommer_70392  
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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 
 

42 lektioner a 45 min = 31,5 timer; ca.65 normalsider 
 

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 
̶ historiebrug 
 
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 sammebrud 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning 
Gruppearbejde 
Skriftligt arbejde 
Gruppefremlæggelser 
Arbejde med digitale læremidler 
 

Retur til forside 
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Titel 3 
 

Ideologier og partier (særfagligt, samfundsfag) 

Indhold Kernestof: 

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! (4.udg.). København: 
Columbus, 2021 s. 100-120  

 

Supplerende stof: 

YouTube ”Ideologier: Hvordan karakteriserer man en ideologi?”: 
https://youtu.be/SzEu7rO7TNo  
”Figur 1.3 Socialliberalismens fællestræk med socialisme og liberalisme”: 
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=c4071&L=0 
Figur ”Planøkonomi, blandingsøkonomi og markedsøkonomi”: 
https://glsamf.systime.dk/?id=p236 
”Jordens overforbrugsdag”: 
https://da.wikipedia.org/wiki/Earth_Overshoot_Day  

Veganerpartiets hjemmeside:  

- Veganismen: https://vgpt.dk/veganisme__trashed/den-veganske-ideologi/   

- Økocentrisme: https://vgpt.dk/politisk-fundament/   

- Video 1: https://youtu.be/MxUXOc2ZbVs 

- Video 2: https://www.facebook.com/watch/?v=410032780166414  

”5 årsager til, at Trump vandt valget”, videnskab.dk, 09-11-2016 

”Thomas Larsen: Dramatisk oprør i Venstre tvinger Ellemann til kæmpe kursskif-
te”, Berlingske Tidende, 09-11-2020 

”Minkbesætningernes placering i Danmark. 2019”: 
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2020/2020-10-28-fakta-om-
minkbranchen-i-Danmark 

”Valgresultat ved Folketingsvalget i 2019. Kreds: Holstebro.”: 
https://www.dr.dk/nyheder/politik/resultater/folketingsvalg 

Omfang 
 

Ca. 25 sider 

Særlige fokus-
punkter 

Lærerplanens mål: 
 politiske partier i Danmark og politiske ideologier  
 
Fokuspunkter: 
 De tre grundideologier: Liberalisme, socialisme og konservatisme  
 Varianter af de tre grundideologier 
 Grøn ideologi og populisme   
 Partierne i Folketinget 
 Fordelings- og værdpolitiske skalaer 
 Molins-model  
 Rettigheder og pligter  
 Komparativ metode 
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning 
Par- og gruppearbejde 
Informationssøgning  

Retur til forside 
 
 
 
Titel 4 
 

Social arv og ulighed (særfagligt, samfundsfag) 

Indhold Kernestof: 

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! (4.udg.). Køben-
havn: Columbus, 2021 s. 81-99  

Supplerende stof: 

https://tns-gallup.dk/kompas 

Dokumentarserien ”Blok på bistand” (2014) - afsnit 2 og afsnit 3. Fra DR1 
2014 

Statistikker: 

- ”Absolut udvikling i socialklassernes indkomst efter skat Figur 6.13” 

- ”Forældres socialklasses betydning for børns karakterer Tabel 7.1” 

- ”Forældres socialklasses betydning for børns uddannelse (som 35-årige) 
Tabel 7.2” 

- ”Forældres socialklasses betydning for børns socialklasse (som 35-årige) 
Tabel 7.3” 

Alle statistikker kommer fra Samfundsstatistik 2021 s. 45 og s. 47 

Petersen, Marlene Lund: ”Skolen fastholder negativ social arv”, Berlingske, 27. 
februar 2008 

Ravn, Karen: ”Pisa: Danmark er blevet bedre til at bryde den sociale arv i sko-
len”, folkeskolen.dk, 23. oktober 2018 

 
Omfang 
 

Ca. 25 sider 

Særlige fokuspunk-
ter 

Lærerplanens mål 
- Sociale og kulturelle forskelle 
- Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale 

og kulturelle mønstre  
- Formulere samfundsfaglige spørgsmål og opsøge, anvende og kritisk vurde-

re informationer til at dokumentere enkle faglige sammenhænge 
- Formidle faglige sammenhænge i enkle modeller, tabeller og diagrammer 
- På et fagligt grundlag argumenterer for egne standpunkter, indgå i en faglig 

dialog og diskutere en faglig problemstilling 
 
Særlige fokuspunkter 
- Pierre Bourdieus teori om habitus og kapitaler 
- Levevilkårene i Danmark: indkomst, uddannelse, erhverv og position i sam-
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fundet 
- De fem socialklasser 
- Social arv og social mobilitet: positiv og negativ social arv, generations- og 

karrieremobilitet, mønsterbrydning 
- Sammenhæng mellem social arv og uddannelse, forældre og deres børn 
-  Fattigdom (relativ og absolut) i Danmark, socialt udsatte, social eksklusion 

og marginalisering 
- Kvalitativ metode og kvantitativ metode 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/gruppe- og pararbejde/ diskussion/CL-strukturer 

Retur til forside 
 
 
 
 
Titel 5 
 

Senmoderne religion (særfagligt, religion) 

Indhold Kernestof: 
Grundbog/baggrundsstof: Madsen m.fl: ”Grundbog til religion C”, systime iBog samt 
”Religionsportalen” af Søren Korshøj Lauersen m.fl.: 

 Hvad er religion? https://religion.systime.dk/?id=467 (også i ”Hvad er religi-
on – Smarts 7 dimensioner.pdf”) 

 Ninian Smarts 7 dimensioner (7 kategorier der udgør en religion): 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c989 (også i ”Hvad er religion 
– Smarts 7 dimensioner.pdf”) 

 Senmoderne religion: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=280 (lig-
ger også som ”Madsen – brillekursus.pdf”) 

 Begreber til senmoderne: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=279 
(ligger også som ”Madsen – brillekursus.pdf”) 

 9 citater om religion (placer som hhv. indefra og udefra): 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=278 (ligger også som pdf med 
facit) 

 To tilgange til religion (fænomenologi og sociologi): 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=278 (se desuden ” Kildekritik 
og tilgange til religion.pdf”) 

 Intro til new age + video: https://religion.systime.dk/?id=834   

 Forestillinger i new age + video: https://religion.systime.dk/?id=792   

 Kendetegn ved new age + video: https://religion.systime.dk/?id=847  

Kildetekster (der er analyseret): 
 Anne Behr: ”Bisættelse uden for kirkens stemningsfulde kulisse?”, ateis-

me.dk (i pdf’en: ”Opgaver til Anne Behr”) 

 Lars Ahlin: Synet på andre religioner: https://religion.systime.dk/?id=c3166 
(udefra) 
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 Jane Winther: Holdninger til religion: https://religion.systime.dk/?id=c4092 
(indefra)  

 John Virkmann: ”En meditationsoplevelse” (i ”Prøveeksamen i religion – 
new age.pdf”) 

 ”Lyset” fra www.lysetshus.dk (i ”Prøveeksamen i religion – new age.pdf”) 

 “OPGAVE til Church of the flying spaghetti monster.docx” + 
https://www.facebook.com/venganza.dk 

 
Supplerende stof: 

 Centrale begreber i “Begrebstrekant – facit.pdf” 

 Pdf’en: ”Kildekritik og tilgange til religion.pdf” 

 KSP’s PP ”Kildekritik i religion - indefra udefra_PP.pdf” 

 KSP’s PP “New age PP.pdf” 

 KSP’s PP “Smarts 7 dimensioner_PP.pdf” 

 Screencast om senmoderne religion - centrale begreber: kortlink.dk/2fzqx  

 Screencast om new age: kortlink.dk/2fzqy 

Omfang 
 

18 lektioner a 45 min = 13,5 timer; 41,5 normalsider 

Særlige fokus-
punkter 

Centrale begreber: 
Smarts 7 dimensioner: 

 Dogmer/relger, etik/moral, myter/fortælling, ritualer/handlinger, det sociale, det mate-

rielle, oplevelsen/tro 

Kildekritiske begreber og metoder/tilgange: 
 Indefra (deltager-perspektiv), udefra (to slag: kritisk og neutralt) 

 Religionsfænomenologi: Begreber og fænomener, der sammenlignes på tværs af religio-

ner  

 Religionssociologi: Studiet af hvordan religiøse mennesker opfører sig 
 Senmoderne religion – centrale begreber: 
 Minimalisme vs. maksimalisme 

 Polarisering vs. pluralisme 

 Synkretisme/eklekticisme 

 Den religiøse aktør/individet der shopper religion 

 Affortryllelse vs. genfortryllelse (individplan) 

 Sekularisering vs. afsekularisering (samfundsplan) 

 Ikke−institutionaliseret religion (flydende, fx new age) 
New age (samlebetegnelse for forskellige praksis og forestillinger i det senmoder-
ne): 

 Den nye tid: Vandmandens tidsalder (jf. astrologi), opgør med old age/de traditionelle 

religioner 

 Flad netværksstruktur, mere individualistisk (ikke hierarkisk), modkultur 

 Senmoderne træk, opstået i 60’erne/70’erne, bl.a. inden for hippikulturen 

 Monisme/holisme: Helhedstænkning - alt er den samme energi 

 Årsager: globaliseringen og øget informationsteknologi, samt synkretisme  
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 Selvspiritualitet: Immanens/iboende guddommelighed (modsat transcendens, hvor det 

guddommelige er udenfor kroppen) 

 Selvoptimering og privatisering: Den religiøse aktør shopper religion i det religiøse su-

permarked 

 Kommercialisering: fra modkultur til mainstream – ofte tjener deltagerne penge ved fx 

healing 
Opnået i forhold til bekendtgørelsen:  
- det første af to særfaglige forløb 
- etiske, herunder religionsetiske, problemstillinger 
- religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid 
- religionsfaglige metoder (der er arbejdet med grundlæggende kildekritik) 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Diverse arbejdsformer både analoge og digitale, såsom tavleundervisning, klasse-
diskussion, fælles elektronisk portfolio, lærer- og elevoplæg, kollektive og indivi-
duelle skriveøvelser, gruppearbejde, herunder CL. 

Retur til forside 
 
 
 
Titel 6 
 

Buddhisme (særfagligt, religion) 

Indhold Kernestof: 
Grundbog/baggrundsstof: Madsen m.fl: ”Grundbog til religion C”, systime iBog:  

 Intro til buddhisme: https://www.godkarma.nu/hvad-er-buddhisme-2/  

 Buddhisme i øst og vest: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=168  

 Fakta-ark: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=169   

 Klassisk buddhisme (om legenden, oplysning og livshjulet): 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=172   

 Spiros praksisformer: 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=171   

 Tibetansk buddhisme: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=237  

 Buddhisme i Danmark (konvertitter): 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=238  

Kildetekster (der er analyseret): 
 Nanna Hyldgaard Hansen: ”Jeg vil gerne elske alle levende væsener lige højt” 

(interview med Julie Strobach), Politiken, 19.12.2004: 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c652  

 Pamela Logan: ”Øjenvidne til en tibetansk himmelbegravelse”, 1997 
alumnus.caltech.edu: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c653  

 Buddhas prædiken i Benares (i ”Benarestalen - uddrag m ordforkl.pdf”) 

 Buddhalegenden af Jørn Borup (i ”Buddhalegenden - kort m ordforkl.pdf”) 

Supplerende stof: 
 Video: DR: ”5 skarpe om buddhisme”: 
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https://www.dr.dk/studie/religion/programmer-om-buddhisme  

 Video:”Buddhalegenden (tegnefilm).mp4” i TEAMS 

 Video: Kristian Leth: „Den anden dimension“, S1E6, DR 2013: 
https://www.dr.dk/drtv/se/den-2-dimension_165780  

 Livshjulet Samsara + forklaring (i ”Samsara - udfyld livshjulet.pdf”) 

 Analyse af Buddha.dk (tibetansk buddhisme i DK ved Lama Ole Nydahl), særlig 
følgende sider:  

o http://buddha.dk/buddhisme/diamantvejsbuddhisme/   

o http://buddha.dk/meditation/   

 ”Prøveeksamen – religion i KS – buddhisme.pdf” + 
https://buddhisme.systime.dk/?id=183  

 Analysemodel: ”Religionsfaglig kildeanalyse 2021.pdf” (af KSP)  

 Samt en række opgaver og notatark som også findes i TEAMS under buddhisme 

Omfang 
 

18 lektioner a 45 min = 13,5 timer; 44,3 normalsider 

Særlige fokus-
punkter 

Centrale begreber: 
 Opgør med hinduismen: Asketernes opgør med præsteskabet (brahminerne) 
 De fire ædle sandheder (livet er lides (dhuka), lidelsens årsag (vedhængen/begær), 

lidelsens ophør (nirvana), vejen ud af lidelse (den ædle otteledede vej/middelvejen) 
 Middelvejen (Den ædle otteledede vej): ret anskuelse, ret beslutning, ret tale, ret 

handling, ret levemåde, ret stræben, ret tanke/beslutning, ret koncentration 
 Oplysning (den oplyste tilstand nirvana og den evige udslukkelse parinirvana) – gi-

ve slip på tilknytningen til ting og begær, medlidenhed med alt levende, udtræde af 
samsara 

 Buddhalegenden: Fra prins til asket til oplyst (to fejlslagne veje + den rigtige vej til 
oplysning) 

 Buddhanatur (i mahayana) og bodhisattva (tulku i tibetansk buddhisme) – alle kan 
opnå frelse/nirvana/oplysning 

 Livhjulet/Samsara (rodårsager, genfødselsverdner, årsagskæden osv.) – viser det 
buddhistiske verdensbillede 

 Reinkarnation (Karma og de 5 skandhaer) 
 De tre juveler/tilflugter (Buddha, Dharma og Sangha) + tibetansk/vajrayana: den 

fjerde tilflugt: lama’en/læremesteren 
 Retninger (Theravada/hinayana, Mahayana, Vajrayana/tibetansk/diamantvejen) 
 Symbiose mellem munke og lægfolk i traditionel buddhisme: Lægfolk giver ris, 

modtager god karma 
 Tibetansk himmelbegravelse (kroppen er kun et hylster, ”sjælen” genfødes)  
 Tibetansk buddhisme (glidefald, tulkulinjer, d. 14. Dalai Lama, tantra) 
 Upaya: De effektive midler til oplysning (i vajrayana) 
 Vestlig buddhisme, d. 17. Karmapa, Lama Ole, konvertitbuddhisme (diamantvejen) 
 Spiros praksisformer (nirvanisk, karmisk og aprotopæisk/magisk) 
 Benarestalen (Buddhas prædiken med de fire ædle sandheder og middelvejen) 
 Meditation (i øst en rituel praksis for at tilintetgøre egoet, i vest selvoptimering og 
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mindfulness, mere som new age)  
Opnået i forhold til bekendtgørelsen: 
- udvalgte sider af yderligere en religion (dvs. foruden kristendom og islam) 
- religionsfaglige metoder (der er arbejdet med en progression således at kildekri-
tikken kan sættes i relation til en mere udbygget analyse og fremlægges mundtligt) 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Diverse arbejdsformer både analoge og digitale, såsom tavleundervisning, klasse-
diskussion, fælles elektronisk portfolio, lærer- og elevoplæg, kollektive og indivi-
duelle skriveøvelser, gruppearbejde, herunder CL. 

Retur til forside 
 
 
 
 
Titel 7 
 

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

Indhold Historie 
Kernestof 
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 
”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 
Kernestof: 
Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! (4.udg.). København: 
Columbus, 2021 s. 125-173 
 

Supplerende stof: 

”Valgforsker: Derfor er der så mange, der ikke stemmer”, alt.dk,  
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”Valget til Europa-Parlamentet i 2019: Rekordhøj valgdeltagelse blandt unge”, Eu-
ropaparlamentet, 24-09-2019 

”Figur 3.1: Valgdeltagelse fordelt på alder i 2014 og 2019 (60 kommuner)”: 
https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2020/01/unge-vaelgere-sikrede-rekordhoej-
stemmeprocent-ved-2019-ep-valg/ 

”Konkrete kriterier for demokrati”: https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=254  

Borgerforslag.dk: https://www.borgerforslag.dk/  

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

”Retspræsident: Politikere skal holde deres mund”, Politiken, 06-12-2014 

”Minimumsstraffe: Politikere afviser at blande sig i domstolenes arbejde”, Ritzau, 
26-01-2018 

”Mandatfordeling i Folketinget 2019”: 
https://www.ft.dk/da/medlemmer/mandatfordelingen  

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

”Lobbyismen vokser i det skjulte”, Berlingske, 26-04-2013 

”Danske unge på gaden i stor stil – demonstrationer i over 20 byer for klimaet”, 
tv2.dk, 15. marts 2019,  

”Tabel 4.1.2.a: Former for politisk deltagelse”: 
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=233&L=0 

”Tæt på hver anden dansker stoler ikke på Folketinget”, dr.dk, 11-05-2019 
 
Religion 
Forløbet fortsætter efter sommerferien. Indtil videre er nået:  
• DR: ”5 skarpe om islam” 2014, https://www.dr.dk/studie/religion/5-skarpe  
(unilogin og naviger selv til den rigtige udsendelse) 
• De 5 søjler: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=219     
• Hellige steder: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=221   
• Faktaboksen: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=157  

Omfang 
 

Historie: 28 lektioner a 45 min = 21 timer; ca. 51 normalsider 
Samfundsfag:  
Religion: 8 lektioner a 45 min. = 6 timer. Normalsider: 23,0 

Særlige fokus-
punkter 

Historie 
Enevælden 
De Nationalliberale 
De slesvigske krige 
Junigrundloven 1849 
1866-grundloven 
Forfatningskampen 
1915-grundloven 
Genforeningen og påskekrisen 
Besættelsen 
Kildekritik/Historisk metode 
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Samfundsfag 
Lærerplanens mål:   
 politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, 

herunder ligestilling mellem kønnene  
 politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng  
 
Særlige fokuspunkter: 
 Eastons model  
 Styreformer: Demokrati, autokrati, teokrati 
 Direkte og repræsentativt demokrati, konkurrence- og deltagelsesdemokrati 
 Den parlamentariske styringskæde  
 Magtens tredeling  
 Vælger- og partityper  
 Interesseorganisationer og græsrodsbevægelser  
 Lovgivningsprocessen   
 Negativ- og positiv parlamentarisme 
 EU, stat, suverænitet, forordninger, direktiver, danske forbehold  
 Politisk deltagelse samt rettigheder og pligter 
 Statsborger, medborger og modborger  
 Borgerforslag   
 Tillid  
 Ligestilling   
 Medialisering, klassiske og nye medier, sociale medier, politisk dagsorden, 
spin   
Politisk deltagelse på sociale medier, demokratisk dialog, ekkokammer  
 
Religion 
Grundlæggende islam: 

 Muhammeds liv og islams grundlæggelse i 600-tallet 

 Centrale helligsteder (axis mundi), Mekka og Medina, Kaba’en 

 Monoteisme – troen på én Gud 

 Allah som verdens skaber og vejleder og mennesket som tilbedende 

 De 5 søjler (obligatoriske ritualer): trosbekendelsen, fasten, almissen, valfarten, ti-
de-bønnen 

 Helligtekster: Koran og hadith (profetens sunna/tradition) 
 
Opnået i forhold til bekendtgørelsen (i religion): 
- islam med henblik på klassiske tekster (dens europæiske og danske fremtrædelses-
former, herunder både nutidige bliver gemt til næste del af forløbet) 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Diverse arbejdsformer, såsom virtuelt arbejde, selvstændigt arbejde, skriftligt arbej-
de, klasseundervisning, gruppearbejde, arbejde med IT-læremidler oa. 

Retur til forside 
 
 


