
Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin December 2022 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Kultur- og samfundsfag.  

Religion C, Samfundsfag C, Historie B.  

Lærer(e) Birgitte Eriksen (BE) og Bjarne Frits Pedersen (BP) 

Hold 2u.  

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Styreformer. Særfagligt forløb (historie):  

Titel 2 Ideologiernes kamp i det 20. århundrede. Særfagligt forløb (historie):  

Titel 3 Ideologier og partier. Særfagligt forløb. (Samfundsfag) 

Titel 4 Nordisk religion – særfagligt forløb (religion) 

Titel 5 Demokrati og medborgerskab. Fællesfagligt forløb. 

Titel 6 

 

Titel 7 

 

 

 

Titel 1 

 

 Styreformer. Særfagligt forløb (historie):  

Indhold GRUBB, ULRIK m.fl.: Overblik. Verdenshistorien i korte træk. 1.udgave. 1.oplag. 2005. 

Side 22-31, 33-38, 45-48, 60-62, 72-73, 76-77, 102-106, 113-115, 117-122. 

 

DR K. 2012. Romerriget afsnit 1. Orden i kaos. (Uddrag) 

 

Kildetekst: Erik Klippings håndfæstning  

http://centerforhistorieformidling.dk/epoker-og-begivenheder-i-

danmarkshistorien/erik-klipping-haandfaestning.html 

 

http://centerforhistorieformidling.dk/epoker-og-begivenheder-i-danmarkshistorien/erik-klipping-haandfaestning.html
http://centerforhistorieformidling.dk/epoker-og-begivenheder-i-danmarkshistorien/erik-klipping-haandfaestning.html


Den danske enevælde  

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

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

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

 

Kildetekst: Kongeligt flyveblad 

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

 

DR 1. Historie on Danmark. Afsnit 4. Uddrag.  

 

DR 1. Historie on Danmark. Afsnit 7. Enevælden og oplysningstiden.  

 

Faktalink om Oplysningstiden 

https://faktalink.dk/titelliste/oply 

 

Den amerikanske uafhængighedserklæring. 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=103&L=0 

 

DR 2. 2012. Verdenshistorien. 6. Revolution. 1700-tallet. (uddrag) 

 

Kildetekst: Voltaire: Tolerance  

 

Galileis brev til Kepler, 1610 

https://verdenfoer1914idanskperspektiv.systime.dk/index.php?id=170 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 95 sider. 

Særlige 

fokuspunkter 

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.   

Forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv   

Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv   

Historiefaglig metode  

Historiebrug  

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=125
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=124
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=121
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=133
https://faktalink.dk/titelliste/oply
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=103&L=0
https://verdenfoer1914idanskperspektiv.systime.dk/index.php?id=170


Anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i faggruppen til at 

opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge.  

Skelne mellem redegørelse, analyse og vurdering/diskussion.  

 
Det athenske demokrati     

Feudalisme    

Stændersamfundet.    

Enevælden i Frankrig   

Enevælden i Danmark     

Oplysningstid. 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning. 

Gruppearbejde.  

Projektarbejdsform. 

Informationssøgning på nettet. 

Elevfremlæggelser på i grupper og på klassen.  

Quiz 

Flashcard.  

Prøveeksamen 

 

 

Titel 2 

 

 Ideologiernes kamp i det 20. århundrede. Særfagligt forløb (historie):  

Indhold BRYLD, CARL-JOHAN: Verden efter 1914.  

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p392 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p537 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p538 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p539 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p549 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p550 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p542 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p557 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p354 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p562 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p572 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p574 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p576 

 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p544 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p304 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p392
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p537
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p538
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p539
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p549
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p550
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p542
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p557
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p354
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p562
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p572
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p574
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p576
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p544
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p304


https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p582 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p596 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p590 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p585 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p600 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p601 

 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p199 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p632 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p642 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p633 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p244 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p643 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p643 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p645 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p634 

 

ANDERSEN, LARS m.fl.: Fokus 3. Fra verdenskrig til velfærd. 1.udgave. 5 oplag. 2010. 

Side 23-32.  
 

https://faktalink.dk/titelliste/koreakrigen 

https://faktalink.dk/titelliste/cubakrisen 

https://faktalink.dk/titelliste/berlinmuren 

https://faktalink.dk/titelliste/vietnamkrigen 

Truman-doktrinen og Marshallplanen.  
https://restudy.dk/undervisning/historie-den-kolde-krig-stx/lektion/video-truman-
doktrinen-og-marshallplanen/  

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca. 120 sider. 

Særlige 

fokuspunkter 

1. verdenskrig. 

Freden. 

Den russiske revolution 

Mellemkrigstiden og økonomisk krise. 

Den kolde krig.  

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p582
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p596
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p590
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p585
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p600
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p601
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p199
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p632
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p642
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p633
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p244
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p643
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p643
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p645
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=p634
https://faktalink.dk/titelliste/koreakrigen
https://faktalink.dk/titelliste/cubakrisen
https://faktalink.dk/titelliste/berlinmuren
https://faktalink.dk/titelliste/vietnamkrigen
https://restudy.dk/undervisning/historie-den-kolde-krig-stx/lektion/video-truman-doktrinen-og-marshallplanen/
https://restudy.dk/undervisning/historie-den-kolde-krig-stx/lektion/video-truman-doktrinen-og-marshallplanen/


Historiefaglig metode  

Historiebrug  

Anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder til at opnå indsigt i historiske, 
samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge.  

Skelne mellem redegørelse, analyse og vurdering/diskussion. 

 

Ideologiernes kamp i det 20. århundrede  

 

Globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv   

 

Formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige 

problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof. 

 

Forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge  

forståelsen af virkelighedsnære problemstillinger 
   

  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning. 

Gruppearbejde.  

Projektarbejdsform. 

Informationssøgning på nettet. 

Elevfremlæggelser på i grupper og på klassen.  

Quiz 

Flashcard.  

Prøveeksamen 

 

 

 

Titel 3 

 

 Ideologier og partier. Særfagligt forløb. (Samfundsfag) 

Indhold BRØNDUM, PETER m.fl.: Luk samfundet op! 2.udg. 2. oplag. 2012. Side 105-114 

BÜLOW, MORTEN WINTER m. fl.:  SamfNu STX & HF B. 3 udgave. 1.oplag. 

2015. Side 210-211 

BRØNDUM, PETER m.fl.: Luk samfundet op! 3 udgave. 2017. Side 117-124 

https://www.youtube.com/watch?v=14gaRak8f80 

https://www.youtube.com/watch?v=RSA2DRIBxLI 

CLAUSEN, SOFIE: Ekspert: Hård kurs skader resocialisering. Politiken. 18.8. 2018.  
http://www.venstre.dk/politik/principprogram/det-liberale-menneskesyn 

https://www.dagens.dk/nyheder/socialdemokratiet-vil-indfoere-topskat-paa-arv 

https://www.youtube.com/watch?v=14gaRak8f80
https://www.youtube.com/watch?v=RSA2DRIBxLI
http://www.venstre.dk/politik/principprogram/det-liberale-menneskesyn
https://www.dagens.dk/nyheder/socialdemokratiet-vil-indfoere-topskat-paa-arv


 

https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/statsministeren-vores-faelles-indsats-er-

helt-afgoerende/https://konservative.dk/politik/partiprogram/ 

UKENDT: Vanopslagh i sommermødetale: Regeringen må give borgerne friheden tilbage i 

stedet for at sende dem hjem i seng ved midnat. Altinget.  10.6. 2020. 
KVIST, THOMAS FRÆRCH: Konservative satser på ung folketingskandidat. 
Herning Folkeblad. 

23.2.2022.  

https://restudy.dk/undervisning/samfundsfag-politik/lektion/video-liberalisme-2/ 

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

konservatisme-2/ 

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

 

Omfang 

 

Ca 45 sider 

Særlige 

fokuspunkter 

Formulere, forklare, undersøge og diskutere enkeltfaglige problemstillinger ved 
anvendelse af begreber og viden fra fagets kernestof.  
 
Redegøre for forskellige politiske grundholdninger samt analysere deres betydning i 
aktuel sammenhæng.  
 
Formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes 
taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologier.  
 
Argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en faglig 
dialog.  
Ideologier  
Ideologierne betydning før og nu.  
Fordelingspolitik  
Værdipolitik  

Populisme  
Class-voting  

Issue-voting  

Kernevælger 

Marginalvælger  

Klassepartier 

Catch all-partier 

Downs model 

Molins Model 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning. 

Gruppearbejde.  

Informationssøgning på nettet. 

Elevfremlæggelser på i grupper og på klassen.  

https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/statsministeren-vores-faelles-indsats-er-helt-afgoerende/
https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/statsministeren-vores-faelles-indsats-er-helt-afgoerende/
https://konservative.dk/politik/partiprogram/
https://restudy.dk/undervisning/samfundsfag-politik/lektion/video-liberalisme-2/
https://restudy.dk/undervisning/samfundsfag-politik/lektion/video-konservatisme-2/
https://restudy.dk/undervisning/samfundsfag-politik/lektion/video-konservatisme-2/
https://restudy.dk/undervisning/samfundsfag-politik/lektion/video-socialisme/


Quiz 

Flashcard.  

Prøveeksamen 

 

 
  



Titel 4 

 

 Nordisk religion 

Indhold Kernestof: 
Religionsportalen, i-bog, Systime: 

- Hvad er religion? 
 
Grundbog til religion C, i-bog, Systime: 

- Religion i det senmoderne samfund 

- Fakta om religion i det senmoderne samfund 
 
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 
 
Religionsportalen, i-bog, Systime: 

- Ritualer 
 
Stadig flere danskere beder til Odin og Thor, fra www.religion.dk , 28.11.2012  
 
 
 
Visuelt materiale: 

- Vikingernes virkelige verden TV Midt-Vest, 2021 

- Odins øje (24 min) 2004 

- Menneskeofringer, Nationalmuseet 

- Vikings, 1. sæson, afsnit 6 (21.40-33.15) 

- Povl Götke: Sport, religion og ritualer 

- Hedning på høje hæle, DR 2014 

- Billede af Jim Lyngvild - et eksempel på en moderne fortolkning af vikinger i 
skikkelse af Ane Halsboe-Jørgensen 

 
Supplerende materiale: 

- Anders Lund Madsen modtager lydhealing 

- Could You Pass the Bullet Ant Test? | National Geographic 

- https://mytologi.lex.dk 

- Oversigt over gudernes slægt 
 

https://religion.systime.dk/?id=p467
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p280
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p279
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/
http://www.danmarkshistorien.dk/
https://religion.systime.dk/?id=p588
https://www.religion.dk/danmark/stadig-flere-danskere-beder-til-odin-og-thor
http://www.religion.dk/
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=442106211825
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/odins-oje?uniuser=lise8417
https://youtu.be/brzD8RKSo5A
https://religion.systime.dk/?id=c1054
https://www.youtube.com/watch?v=hCvd0zBywLI&ab_channel=LasseBirkOlesen
https://www.youtube.com/watch?v=XwvIFO9srUw&list=RDCMUCpVm7bg6pXKo1Pr6k5kxG9A&index=1&ab_channel=NationalGeographic
https://mytologi.lex.dk/
https://www.religion.dk/viden/visuel-guide-de-nordiske-guders-stamtr%C3%A6


 
 

Omfang 

 

Religion ca. 30 sider  

Særlige 

fokuspunkter 

- Religionsdefinition  

- Centrale religionsfaglige begreber: Sekularisering, afsekularisering, 

genfortryllelse, refleksivitet, individualisering, selviscenesættelse, eklektisk, 

medialisering, fundamentalister/fundamentalisme, den religiøse aktør, 

pluralisme, ikke-institutionaliseret religion, polarisering, 

maksimalisme/minimalisme, new age og neopaganisme, kaos/kosmos, 

kult/ritual, ofring (do ut des), mana 

- Vikingernes guder (med træk fra shamanisme og romerske guder) 

- Asatroende i det senmoderne samfund   

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning. 

Gruppearbejde.  

Informationssøgning på nettet. 

Portfolio 

 
  



 

 

 

Titel 5 

 

 Demokrati og medborgerskab. Fællesfagligt forløb 

Indhold Historie.  

 

BRYLD, CARL-JOHAN: Danmark- fra oldtid til nutid. 1.udg.1.oplag 1997.  

Side 144-148, 153-155, 158, 169-174, 182-184, 190-195, 198, 203-205, 210-211.  

 

DR: Historien om Danmark (afsnit 8 og dele af afsnit 9) 2017 

https://danmark.systime.dk/index.php?id=450 

 
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/julius-rasmussen-1866-

1889/ 

https://nordjyske.dk/nyheder/slaget-paa-store-broenderslev-marked/5e86f387-7ed6-

4e33-aaf6-de3b1d133868 

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/provisorisk-tillaeg-til-straffeloven-2-

november-1885/ 

Kildetekst: Johanne Meyer: Kvindens politiske valgret og valgbarhed, 1888. 

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

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

 

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

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

 

Samfundsfag.  

 

BRØNDUM, PETER m.fl.: Luk samfundet op! 2.udg. 2 oplag. 2014. Side 119-

136 

BRØNDUM, PETER m.fl.: Luk samfundet op! 3.udg. 2017. Luk op 3. 147-158 

 
Supplerende materiale. 

KRAK, NIKOLAJ: Ingen ønsker at lægge sig ud med Ældre sagen: Deres magt er 

frygtindgydende. Kristeligt-Dagblad.  26. juli 2019.  

PATSCHIEDER, CECILIE STRØMGAARD: Partiernes medlemstal falder: Lad 

os vise, at politik er mere end støv og ostemadder på Nørre Snede Kro. TV 2. 

23.1. 2020.  

https://danmark.systime.dk/index.php?id=450
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/julius-rasmussen-1866-1889/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/julius-rasmussen-1866-1889/
https://nordjyske.dk/nyheder/slaget-paa-store-broenderslev-marked/5e86f387-7ed6-4e33-aaf6-de3b1d133868
https://nordjyske.dk/nyheder/slaget-paa-store-broenderslev-marked/5e86f387-7ed6-4e33-aaf6-de3b1d133868
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/provisorisk-tillaeg-til-straffeloven-2-november-1885/
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/provisorisk-tillaeg-til-straffeloven-2-november-1885/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvindens-politiske-valgret-og-valgbarhed-tale-af-johanne-meyer-1888/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvindens-politiske-valgret-og-valgbarhed-tale-af-johanne-meyer-1888/


KNUDSEN, LISBETH m.fl.: Er det danske demokrati i krise. Politiken. 

2.10.2018. 

UKENDT: Folkets stemme. Politiken.  9.4. 2018.  

REDANZ, MILLE: Socialdemokrat: Borgerforslag udhuler det repræsentative 

demokrati. Politiken. 24. 3. 2018.  

Lobbyisme: https://www.youtube.com/watch?v=K53JNBLxAas 

Regeringen. https://www.regeringen.dk/om-regeringen/video-hvad-er-en-regering-

og-hvad-laver-den/ 

Politisk indflydelse. F.eks.:  interesseorganisationer. 

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

 

Religion 

 
Kernestof: 
Grundbog til religion C, i-bog, Systime: 

- Fakta om islam 
- Islams historiske udvikling 
- Hvad tror muslimerne på 
- Det islamiske samfundssyn 
- Religiøs praksis i islam 
- Obligatoriske ritualer 
- Andre ritualer 
- Kan man være muslim i Danmark 
- Jan Hjärpe: Indhold, funktion og engagement 

 
Kampen for det gode samfund, i-bog, Systime 

- Mehdi Mozaffari: På tro kan demokrati ikke bygges 

Klassisk og moderne islam, i-bog, Systime 
- Moské skabt af kvinder for kvinder 

 
Begrebsnøgle til religion, i-bog, Systime: 

- Rambos konversionsteori – dog ikke konversionsretorik 
- Overgangsritualer 

 
Visuelt materiale: 

- Fem skarpe om islam (ca. 25 min)  
- How islam began 
- Forskellen mellem shia og sunniislam 
- Min bror er islamist, BBC, (2011) 58 min 
- Hajj - pilgrimsrejsen til Mekka, BBC. 60 min 
- Min bror er terrorist, BBC, 2014 (23.00 -31.49) 
- Sherin Khankan i debat med Fatih Alev 
- Sherin Khankan i  Go'aften Danmark, TV2, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=K53JNBLxAas
https://www.regeringen.dk/om-regeringen/video-hvad-er-en-regering-og-hvad-laver-den/
https://www.regeringen.dk/om-regeringen/video-hvad-er-en-regering-og-hvad-laver-den/
https://www.youtube.com/watch?v=KvhNbtUksUQ
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p157
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p158
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p222
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p223
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p159
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p219
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p220
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p161
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c982&L=0
https://detgodesamfund.systime.dk/?id=c534
https://islam.systime.dk/?id=p192
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p143
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=c479
http://www.dr.dk/undervisning/religion/5-skarpe
https://www.youtube.com/watch?v=PDxKxnVZtgo&ab_channel=TrueTube
http://islamstudie.dk/?page_id=504
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?booking=702619
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030301091930
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031409112300
https://www.youtube.com/watch?v=7mXqO0DORdI
https://web.microsoftstream.com/video/c5a46f05-ac1c-48d7-9b13-81de890c3183


- Sharia-zone i Tingbjerg 

Supplerende materiale:  
- Forskellen mellem shia og sunniislam 
- Mellemøstens religiøse landkort 
- Profetens mange ansigter podcast fra Genstart, DR, d. 04.01.2021 
- Qiblafinder  
- Ramadan i København Isam B 
- Everything you need to know about Ramadan 
- www.islamsvar.dk for at se eksempler på spørgsmål og fatwaer 

Omfang 

 

Historie ca. 85 sider.  

Samfundsfag ca. 45 sider.  

Religion ca. 50 sider  

Særlige 

fokuspunkter 

Historie. 

Grundloven 1849 

Grundloven 1866 

Forfatningskampen. 

Arbejderbevægelsen.  

Kvindernes kamp for stemmeret.  

Påskekrisen 1920. 
1930érne. De politiske yderfløje. Antidemokratiske holdninger. 

 

Samfundsfag.  
Konkurrencedemokrati. 
Deltagelsesdemokrati. 
Direkte demokrati. 
Repræsentativt demokrati. 
Folkeafstemninger. 

Borgerforslag. 
Demokratiet er det i krise? 

 

Religion: 

Profeten Muhammed 

Mekka på profetens tid 

Bogens folk 

Sunni- og shiaislam 

De seks trosartikler 

De fem søjler – særligt hadjj og ramadanen 

Deltagelse i den demokratiske proces 

Hjärpes idealtyper: Modernister, traditionalister, fundamentalister og sekularister 

Køn/familie 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning. 

Gruppearbejde.  

Informationssøgning på nettet. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ch64dkivM0&ab_channel=BellawebBella
http://islamstudie.dk/?page_id=504
https://www.religion.dk/viden/hvad-er-forskellen-p%C3%A5-sunni-og-shiaislam
https://www.dr.dk/radio/special-radio/genstart/genstart-dr-s-nyhedspodcast-63
https://qiblafinder.withgoogle.com/intl/en/desktop
https://www.youtube.com/watch?v=cod5-JrAlwI&ab_channel=IsamB
https://www.youtube.com/watch?v=FpJB1Vwcl_Q&ab_channel=TED
http://www.islamsvar.dk/


Elevfremlæggelser på i grupper og på klassen.  

Quiz 

Flashcard  

Portfolio 

Prøveeksamen. 

Synopsis 

 
  



Titel 5 

 

 Nordisk religion 

Indhold  

Omfang 

 

Religion ca. 30 sider  

Særlige 

fokuspunkter 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning. 

Gruppearbejde.  

Informationssøgning på nettet. 

Portfolio 

 


