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Undervisningsbeskrivelse   

  

  

Termin  December 2023 

Institution  Herning HF & VUC  

Uddannelse  Hf  

Fag og niveau  (kultur- og samfundsfaggruppen) 

Lærer(e)  
Dean Barry Thomson (DBT) Martin Petersen (MP) Anne Porskrog Boisen 

(APB)  

Hold  21v ks 

  

  

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb  

Titel 1  
Jødedom  

Titel 2  
Islam  

Titel 3 Særfagligt samfundsfag  

Titel 4 Styreformer (Historie) 

 Titel 

5  
Ideologiernes Kamp (Historie)  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb   

Nb! Et skema for hvert forløb  

Titel 1  

  

Jødedom  

Indhold Kernestof: 

- Hvad er religion?: https://religion.systime.dk/?id=p467 

- Myter: https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p148 

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

- Jødedommens historiske udvikling: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p146  

- Religiøs praksis i jødedommen: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p147  

- Jødiske forestillinger - Menneskesyn: 

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

- Højtiden Pesach: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p205&L=0 

- Sabbat: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p200 

- Lea Braüner Larsen, Jøderne venter stadig på Messias: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c353 

- Religionen i spil: Jødisk identitet i fremtiden?: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p149 

Supplerende stof: 

- ”Danskernes tro i 2019 - spørgsmål og svar” (artikel) 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danskernes-tro-anno-2019-spoergsmaal-

og-svar 

- ”Religion i Danmark 2020” (e-årbog) 

https://tidsskrift.dk/rid/issue/view/9016/1368 

- Fantasy i religiøse fortællinger: https://mt-stx.systime.dk/?id=p218 

- Skaber myter altid orden?: https://mt-stx.systime.dk/?id=p219 

- Bar/Bat Mitzvah: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c314&L=0 

- Jerusalem: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c320&L=0 

- ”Moses” https://denstoredanske.lex.dk/Moses  

- ”Pesach: Den jødiske påske handler om erindring” (artikel) Pesach: Den 

jødiske påske - Religion.dk 

- “Forestillingen om messias findes hos flere religioner” (artikel) 

https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-islam/forestillingen-om-

messias-findes-hos-flere-religioner 

- Jensen, Lene og Eva Scheppelern, ”Hovedretninger inden for jødedommen” 

(artikel) https://www.religion.dk/viden/hovedretninger-inden-

j%C3%B8dedommen 

- Bondgaard, Freja Cæcilie Petri, ”’Unorthodox’ løfter sløret for en ellers 

tillukket kultur” (artikel) https://www.religion.dk/unorthodox-lofter-sloret-

en-ellers-tillukket-kultur 

- Petersen, Michael, ”De 10 vigtigste ting at vide om hasidismen' og svar på 

spørgsmålene” (artikel) 

https://www.religion.dk/andre-religioner-og-trosretninger/2014-09-05/de-ti-

vigtigste-ting-vide-om-hasidismen 

- Integrationsformer og -strategier https://samfundsfag-

c.systime.dk/?id=p698 

https://religion.systime.dk/?id=p467
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=p148
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p145
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p146
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p147
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p204
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p205&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p200
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c353
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p149
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danskernes-tro-anno-2019-spoergsmaal-og-svar
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danskernes-tro-anno-2019-spoergsmaal-og-svar
https://tidsskrift.dk/rid/issue/view/9016/1368
https://mt-stx.systime.dk/?id=p218
https://mt-stx.systime.dk/?id=p219
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c314&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c314&L=0
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c320&L=0
https://denstoredanske.lex.dk/Moses
https://www.religion.dk/interview/den-j%C3%B8diske-p%C3%A5ske-handler-om-erindring
https://www.religion.dk/interview/den-j%C3%B8diske-p%C3%A5ske-handler-om-erindring
https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-islam/forestillingen-om-messias-findes-hos-flere-religioner
https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-islam/forestillingen-om-messias-findes-hos-flere-religioner
https://www.religion.dk/viden/hovedretninger-inden-j%C3%B8dedommen
https://www.religion.dk/viden/hovedretninger-inden-j%C3%B8dedommen
https://www.religion.dk/unorthodox-lofter-sloret-en-ellers-tillukket-kultur
https://www.religion.dk/unorthodox-lofter-sloret-en-ellers-tillukket-kultur
https://www.religion.dk/andre-religioner-og-trosretninger/2014-09-05/de-ti-vigtigste-ting-vide-om-hasidismen
https://www.religion.dk/andre-religioner-og-trosretninger/2014-09-05/de-ti-vigtigste-ting-vide-om-hasidismen
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p698
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p698
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Filmmateriale:  

- Mig og jøderiet, 2009: 

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

joederiet#.XdaRuFxKiUk 

- 5 Skarpe om Jødedommen, 2014: 

- https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?idnr=TV0000029716&cfuid=10 

- Strictly Kosher, 2013: 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=101304211215 

- Når religion splitter familien, 2012: 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011210222155 

- Påskemåltidet: The Passover Seder: What to Expect 

- Klip fra – “Exodus”, dir. Ridley Scott, 2014 (film) 

- ”Unorthodox”, dir.  Maria Schrader, 2020 (mini-serie) 

- ”Jøde!” (S1-E1): https://www.dr.dk/drtv/episode/joede_59650 

 

Tekster fra Toraen: 

- 1. Mosebog 2: Verdens Skabelse 

- 1. Mosebog 12, 1-9: Abrams udvandring til Kana'an 

- 2. Mosebog 3, 1-14: Herren åbenbarer sig for Moses i den brændende 

tornebusk 

- 1. Mosebog 20, 1-21: De ti bud   

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

 

Omfang  

  

30 lektioner á 45 min.   

Særlige 

fokuspunkter  

Myte, ritualer/overgangsritual (f.eks. sabbat, bar/bat mitzvah), påsken, jødiske 

retninger, jødiske begreber (f.eks. messias, Jerusalem), metodisk tekstlæsning 

Væsentligste 

arbejdsformer  

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelle øvelser, mundtlig 

fremlæggelse, diskussion, informationssøgning på nettet. 

   

  

  

  

  

  

Titel 2  

  

Islam  

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/mig-og-joederiet#.XdaRuFxKiUk
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/mig-og-joederiet#.XdaRuFxKiUk
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?idnr=TV0000029716&cfuid=10
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=101304211215
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011210222155
https://www.youtube.com/watch?v=LzsuL9U1a_k
https://www.dr.dk/drtv/episode/joede_59650
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Indhold  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 ✔ 

  

Filmmateriale:  

• Fem skarpe om islam (ca. 25 min)  ✔ 

• How islam began ✔ 

• Shia // Sunni ✔ 

• 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  

• Sharia-zone i Tingbjerg  

Supplerende materiale:   

• Forskellen mellem shia og sunniislam ✔ 

• Islams 5 søjler, myter og ritualer by KSP’s Religionspodcast 

(soundcloud.com) ✔ 

• 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  

  
8 lektioner á 45 min (til dato) Igangværende – brugt materiale markeret med ✔ 

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
https://www.youtube.com/watch?v=Kt3yFGiElrs
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
https://www.youtube.com/watch?v=-Ch64dkivM0&ab_channel=BellawebBella
http://islamstudie.dk/?page_id=504
https://soundcloud.com/user-157385526/islams-5-sojler-myter-og-ritualer
https://soundcloud.com/user-157385526/islams-5-sojler-myter-og-ritualer
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/
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Særlige 

fokuspunkter  

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, pararbejde, gruppearbejde, individuelle øvelser, mundtlig 

fremlæggelse, diskussion, informationssøgning på nettet. 

   

  

Titel 3 

  

Ideologier, partier og medier (Særfagligt samfundsfag) 

Indhold Kernestof: 

Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 2. udgave 2014, kapitel 6 & 8 

 

Hjarsbæk, Jesper, Politikken kernestof, 2018, Columbus, Afsnit: 2.2 Klassisk 

liberalisme, 2.3 Klassisk konservatisme, 2.4 Socialisme, 2.5 Ideologiske 

forgreninger  

 

Læssøe, Thomas Løkke, SamfNU HTH, 2022, Systime, Afsnit: Aktuelle politiske 

skillelinjer. 

 

Malling, Søren, m.fl. SamfNU B, 2022, Systime, Afsnit: 6,2 Medier og 

identitetsdannelse & 6.2.1 Paradoks 1: Medierne som identitetsskabende eller 

identitetsunderstøttende.  

 

Supplerende materialer: 

- Frederiksen, Mette, Statsministerens nytårstale Statministeriet, 01.01.22, 

https://www.stm.dk/statsministeren/taler/mette-frederiksens-nytaarstale-1-

januar-2022/ 

- Thorup, Mette-Line, Ideologierne er tilbage i dansk politik, information, 

19.06.15 

- Partiernes hjemmesider 

- Valgresultatet fra Folketingsvalget i 2019 

https://nyheder.tv2.dk/folketingsvalg/resultater 

- Folketingets hjemmeside - www.ft.dk  

- Thiemann, Per, m.fl. Er det medierne, der bestemmer mest i Danmark? 

Politiken, 23.07.17 

- Larsen, Christian: Spin om spindoktoren, Information, 13. december 2011. 

https://www.information.dk/debat/2011/12/spin-spindoktoren  

https://nyheder.tv2.dk/folketingsvalg/resultater
http://www.ft.dk/
https://www.information.dk/debat/2011/12/spin-spindoktoren
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- Tim Knudsen: Spindoktorerne og demokratiet, Kristeligt Dagblad, 26. juni 

2006. https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/spindoktorerne-og-

demokratiet 

- CFU, TV2, Politik til salg, 2015 

- Lavrsen, Lasse, Mig, mig mig! Er du klar til at se dig selv i øjnene? 1. 

februar 2008. 

- Knudsen, Lisbeth: Når løgne og fake news bliver til det normale, artikel fra 

MandagMorgen den 24. januar 2020: https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/naar-

loegne-og-fake-news-bliver-til-det-normale 

 

Omfang  

  

15 moduler af 2 x 45min. Ca. ¼ af det anbefalede pensum 

Særlige 

fokuspunkter  

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

- At kunne anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at 

opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i 

Danmark i samspil med omverdenen. 

- Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske 

grundholdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel 

sammenhæng  

- At kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede 

materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale. 

- At kunne gennemføre en mindre empirisk undersøgelse 

- At kunne formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på 

fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi 

- Eksamenstræning 

Faglige fokuspunkter: 

- De tre grundideologier 

- Varianter af grundideologier 

- Populisme 

- Værdi og fordelingspolitik 

- De enkelte politiske partier, forskellige partityper  

- Kvalitativ og kvantitativ metode.  

- Politisk kommunikation 

- Molins model 

- Kommunikationsmodeller 

- Nyhedskriterier 

- Spin/Spindoktorer, 4. statsmagt samt medialiseringen.  

- Politisk deltagelse & de sociale medier 

- Mediernes rolle i et demokrati 

 

Væsentligste 

arbejdsformer  

  Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelle øvelser, mundtlig 

fremlæggelse, diskussion, informationssøgning på nettet. 

 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/spindoktorerne-og-demokratiet
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/spindoktorerne-og-demokratiet
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/naar-loegne-og-fake-news-bliver-til-det-normale
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/naar-loegne-og-fake-news-bliver-til-det-normale
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Titel 4 

  

Demokrati og medborgerskab (Tværfagligt) 

Indhold Samfundsfag: 

Kernestof: 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 2. udgave 2014, kap. 7 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus, 3. udg. 2017, Afsnit, 

6,7, 6,8 og 6,9 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus, 4. udg. 2022, Afsnit 

6.3 – magtens tredeling og 6.4 – Den parlamentariske styringskæde og 

magtdeling i det danske system 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus, 4. udg. 2022, Afsnit 

7.3 Politisk deltagelse og debat på sociale medier & Bobler, shitstorme og 

ekkokamre 

- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus, 4. udg. 2022, Opgave 

2: Hate på de sociale medier 

Supplerende stof: 

- Olsen, Lars, Debat: Hjemløse. Arbejderne er blevet svingvælgere, 

Politiken, 22.13.13 

- Jensen, Henrik, Lobbyismen vokser i det skjulte, Berlingske Tidende, 

26.04.2013 

- Flink, Martin, Små organisationer får mere politisk indflydelse, Finans, 

24.03.2016 

- Redder, Gitte, Kun få arbejdere: Akademikere indtager det nye folketing, 

Faglige seniorer, 13.06.19 

- Holstein, Erik, Højeste andel af akademikere i Folketinget siden 1800-

tallet, Altinget.dk, 7.10.2019 

- Kongshøj, Kristian, De unge udviser faktisk samfundssind, Forskerzonen, 

02.04.2  

- Freedomhouse.com 

- Lissabontraktaten 

- Danmarks fire forbehold 

Dokumentar/videoklip: 

- DR2, CFU, Dommer for en dag - Uagtsomt manddrab, 2014 
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- DR2, CFU, Dommer for en dag - Knivstikkeri, 2014 

- Dokumentar, Politik til salg, TV2, 2015 

- Små videoklip fra folketingets hjemmeside fx fra ide til lov 

 

 

Historie: 

 
- Dennis Lunding Nielsen, Fra Enevælde til Folkestyre, Forfatteren og det nye 

forlag, 2018, s. 35-37, 57-62, 70-72, 77-87, 107-114, 129-136  

- Danmarks Riges Grundlov, 5. juni 1849 (Junigrundloven) (uddrag) 
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/danmarks-riges-grundlov-af-5-juni-
1849-junigrundloven/  

- Historien om Danmark, Grundloven, folket og magten, dr.dk 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011710072000  

- Målet er fuldt, 1872 (Jonas Wolter: Danmarkshistorisk Grundbog, s. 159 – 160) 

- 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/  
 

- Uroligheder i København, 4. april, 1920 (Claus Friisberg: Kilder til det ny Danmark 
1914-1992, Munksgaard, 1996, s. 32-34) 

 
- Cay Lembcke: Parlamentarismen, 1931 (Claus Friisberg: Kilder til det ny Danmark 

1914-1992, Munksgaard, 1996, s. 75-77) 
 

- Sovjetisk erklæring 28. oktober 1962: Khrusjtjovs til Kennedy 
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=216 
 

- Orla Lehmans tale ved Casinomødet, 20. Marts 1948, 
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/orla-lehmanns-tale-ved-casino-
moedet-20-marts-1848/  
 

- Faktalink: Mellemkrigstiden i Danmark, Hvilke politiske og økonomiske forhold 
prægede Danmark? https://faktalink.dk/titelliste/mell/melldanm  
 

- Matador Afsnit 18 ’Hr. Stein’, Dr.dk Bonanza: 
https://www.dr.dk/bonanza/serie/154/matador/40367/matador---1824-hr-stein- 

 

 

 

 

Religion: 

 

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/danmarks-riges-grundlov-af-5-juni-1849-junigrundloven/
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/danmarks-riges-grundlov-af-5-juni-1849-junigrundloven/
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011710072000
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/
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=216
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/orla-lehmanns-tale-ved-casino-moedet-20-marts-1848/
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/orla-lehmanns-tale-ved-casino-moedet-20-marts-1848/
https://faktalink.dk/titelliste/mell/melldanm
https://www.dr.dk/bonanza/serie/154/matador/40367/matador---1824-hr-stein-
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Kernestof: 

- Fakta om islam: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p157 
- Islams historiske udvikling: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p158 
- Hvad tror muslimerne på: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p222 
- Det islamiske samfundssyn: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p223 
- Religiøs praksis i islam: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p159 
- Obligatoriske ritualer: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p219 
- Kan man være muslim i Danmark: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p161 
- Mehdi Mozaffari: På tro kan demokrati ikke bygges: 
-  https://detgodesamfund.systime.dk/?id=c534 
- Moské skabt af kvinder for kvinder: https://islam.systime.dk/?id=p192 
- Kan Islam og demokrati forenes, Information, 15.02.2013: 

https://www.information.dk/debat/2013/02/kan-islam-demokrati-forenes 
(synopsismateriale) 

Filmmateriale: 

- Fem skarpe om islam (ca. 25 min): 
http://www.dr.dk/undervisning/religion/5-skarpe  

- Min bror er islamist, BBC, (2011) 58 min.: 
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?booking=702619 

- Min bror er terrorist, BBC, 2014 (23.00 -31.49): 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031409112300 

- Sherin Khankan i debat med Fatih Alev: 
https://www.youtube.com/watch?v=7mXqO0DORdI 

 

Omfang  

  

15 moduler af 2x45 minutter. Det læste stof svarer til ca. lidt under ¼ af den 

forventede mængde. 

Særlige 

fokuspunkter  
Samfundsfag: 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 

- At kunne formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på 

fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi 

 

Faglige fokuspunkter: 

Demokratiformer, magtbegreber, grundloven, frihedsrettigheder, EU, 

globalisering, lokalforvaltning, interesseorganisationer, det politiske system i 

Danmark med regering og Folketing, Eastons model, politiske deltagelsesformer, 

lovgivningsprocessen, Rettigheder og pligter i et demokrati. 

 

Historie: 

 

Faglige mål:  
- dansk historie og identitet 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p157
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p158
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p222
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p223
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p159
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p219
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p161
https://detgodesamfund.systime.dk/?id=c534
https://islam.systime.dk/?id=p192
https://www.information.dk/debat/2013/02/kan-islam-demokrati-forenes
http://www.dr.dk/undervisning/religion/5-skarpe
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?booking=702619
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031409112300
https://www.youtube.com/watch?v=7mXqO0DORdI
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historiefaglige metoder 
- historiebrug. 

 
- anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i faggruppen til at 
opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge i Danmark og i 
andre lande  
- formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger 
ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof  
- reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder en 
forståelse af samspillet mellem aktør og struktur  
- diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 
- anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå forståelse af 
sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark i samspil med omverdenen 
 

Kernebegreber: 
Vejen til Grundloven 
Grundloven af 1849 (junigrundloven) 
Forfatningskampen  
Arbejderbevægelsen  
Kvindernes vej til stemmeretten  
Påskekrisen  
De politiske fløje (ydrefløje) 
2. verdenskrig og den danske neutralitet  

 

 

Religion 

 

Væsentligste 

arbejdsformer  

  Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelle øvelser, mundtlig 

fremlæggelse, diskussion, informationssøgning på nettet. 

 

Nb! Et skema for hvert forløb 

Titel 4 

 

Styreformer 

Indhold  

Ulrik Grubb, Knud Helles, Bente Thomsen: Overblik – verdenshistorie i korte 

træk, Gyldendal, 2005: s. 25-30, 33-34; 36-38, 47-50, 60-62, 72-73; 76-77, 

102-106, 113-115, 117-122, 134-138, 138-140 

 

Aksel Damsgaard Madsen, Kritik af Athens Demokrati, Det athenske 

Demokrati, 1974, s. 127-129  

 

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
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Carl-Johan Bryld, Galilei’s brev til Kepler, Systime.dk 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=170&L=0 

 

Knud Ryg Olesen m.fl, Grundbog til Danmarkshistorien, Sytime.dk  

- Enevældens Samfund 

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

- Enevældens indførsel (1660) Enevældens indførelse (1660) | 

Grundbogen til Danmarkshistorien (iBog) (systime.dk)  

- Enevældens tidsalder 5. Enevældens tidsalder | Grundbogen til 

Danmarkshistorien (iBog) (systime.dk)  

- Kongeligt flyveblad Enevældens indførelse | Grundbogen til 

Danmarkshistorien (iBog) (systime.dk)  
 

Tore Daa Funderm, Faktalink om Oplysningstiden, Oplysningstiden | 

faktalink 

 

Inge Adriansen m.fl., Fra Oplysningstid til Europæisk integration, Francois 

Voltaire (1694-1778): Tolerance, Systime.dk 

https://fraoplysningstidtileuropaeiskintegration.systime.dk/?id=300  

 

Historien om Danmark, Enevælde og oplysningstid, Dr.dk 

https://www.dr.dk/drtv/episode/historien-om-danmark_-enevaelde-og-

oplysningstid_145571  

 

Perikles’s Gravtale ifølge Thukydid  

 

Rudyard Kipling, White man’s Burden, R. Kipling, Hvid Mands Byrde, 1899 | 

Verden efter 1914 – i dansk perspektiv (systime.dk)  

 

Jesper Samson, Faktalink: Den Franske Revolution 

https://faktalink.dk/titelliste/revo  

 

Danmarkshistorien.dk, Oplysningstiden ca. 1750-1800, 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/oplysningstiden/  

 

Omfang 56 lektioner af 45 min.  

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=170&L=0
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=125
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=124
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=124
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=121
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=121
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=133
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=133
https://faktalink.dk/titelliste/oply
https://faktalink.dk/titelliste/oply
https://fraoplysningstidtileuropaeiskintegration.systime.dk/?id=300
https://www.dr.dk/drtv/episode/historien-om-danmark_-enevaelde-og-oplysningstid_145571
https://www.dr.dk/drtv/episode/historien-om-danmark_-enevaelde-og-oplysningstid_145571
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/index.php?id=487#c196
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/index.php?id=487#c196
https://faktalink.dk/titelliste/revo
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/oplysningstiden/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/oplysningstiden/
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Særlige fokuspunkter Faglige Mål:  

- nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder 

forskellige typer af årsagssammenhænge og 

periodiseringsprincipper 

- styreformer i historisk og nutidigt perspektiv 

- historiefaglige metoder  

- - historiebrug. 
 

- kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede 

materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og 

billedmateriale 

- - formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på 

fagenes taksonomiske 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 
 

- anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i 

faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle 

sammenhænge i Danmark og i andre lande  

- formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige 

problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof  

- reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, 

herunder en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur  

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

fortidige værdier 

- anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå 

forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark i 

samspil med omverdenen 

 

Kernebegreber:   

Rom og Athen’s demokrati  

Middelalderens Verdenssyn: Feudal Trekanten  

Renæssance og reformation  

Enevælde og Oplyst Enevælde  

Oplysningstiden og oplysningsfilosofferne  

Den Franske revolution  

Nationalisme, liberalisme, Nationaliberalismen 
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Imperialisme  

 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning  

Pararbejd 

gruppearbejde  

fremlæggelser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 5 

 

Ideologiernes Kamp  

Indhold  

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

9-10, 10-15, 15-16, 18-19, 19-21, 21-23, 23-25, 25-27, 28-31, 31-32 

 

Præsident Wilsons 14 punkter  

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

 

Inge Adriansen m.fl., Fra oplysningstid til Europæisk Integration, Hitler om 

Racepolitik og ’livsrum’, Gyldendal.dk 

https://fraoplysningstidtileuropaeiskintegration.ibog.gyldendal. 

dk/index.php?id=342&loopRedirect=1  

 

Præsident Trumans tale til kongressen, 1947 i Bryld og Haue: Kilder til den nye 

verden, s. 17-21 

http://www.his2rie.dk/kildetekster/1-verdenskrig/tekst-65/
https://fraoplysningstidtileuropaeiskintegration.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=342&loopRedirect=1
https://fraoplysningstidtileuropaeiskintegration.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=342&loopRedirect=1
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Carl-Johan Bryld, Verden efter 1914 i dansk perspektiv, Churchills 

jerntæppetale, https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=244   

 

 Carl-Johan Bryld, Verden efter 1914 i dansk perspektiv , Stalins modsvar på 

Churchills Jerntæppetale, 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=243  

 

Anders Worup, Hvad er forskellen op brintbomben og atombomben, Hvad er 

forskellen på brintbomber og atombomber? | Naturvidenskab | DR  

 

Declassified U.S. Nuclear Test Film #55, youtube.com  

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

  

Nukemap  

https://nuclearsecrecy.com/nukemap/ 

 

DR, Amerikanerne kommer. 

hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031407300900 

 

Brev fra Stalin til Molotov, 1930 i Bryld og Haue: Kilder til den nye verden, 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 

 

Fukuyama: Historien er slut, 1989; Huntington: Civilisationernes sammenstød, 

1993 i Bryld og Haue: Kilder til den nye verden, s. 217-221 

 

Film Thirteen Days, 

https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=3&page=1&pageSize=6&sea 

rch=13%20days&orderby=title&SearchID=23658900-3302-4165-9953-

c007c329135e&index=1  

 

Toi Staff, Full text of Biden’s speech on Ukraine: ‘Putin chose this war,’ will 
pay the price, Timesosisrael.com, https://www.timesofisrael.com/full-text-of-
bidens-speech-after-russia-invades-ukraine/  
 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=244
https://verdenefter1914idanskperspektiv.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://www.youtube.com/watch?v=wA8z94MXo9M
https://nuclearsecrecy.com/nukemap/
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=3&page=1&pageSize=6&search=13%20days&orderby=title&SearchID=23658900-3302-4165-9953-c007c329135e&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=3&page=1&pageSize=6&search=13%20days&orderby=title&SearchID=23658900-3302-4165-9953-c007c329135e&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=3&page=1&pageSize=6&search=13%20days&orderby=title&SearchID=23658900-3302-4165-9953-c007c329135e&index=1
https://www.timesofisrael.com/full-text-of-bidens-speech-after-russia-invades-ukraine/
https://www.timesofisrael.com/full-text-of-bidens-speech-after-russia-invades-ukraine/
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Vladimir Putin, Putins tale: Her er centrale uddrag fra Vladimir Putins 
opsigtsvækkende tale om Ukraine, Information.dk, 
https://www.information.dk/udland/2022/02/putins-tale-centrale-uddrag-
vladimir-putins-opsigtsvaekkende-tale-ukraine  
 

Bryld og Haue, Kilder til Den Nye Verden, 1997, s. 18-21, Uddrag af Præsident 

Trumans tale foran den amerikanske Kongres, 12.marts 1947. 

 

Verdenskort som viser medlemmer af NATO, Warszawa-pagten, samt 

allierede af hhv. USA og Sovjetunionen under Den Kolde Krig. 

 

Carl-Johan Bryld, Verden efter 1914 i Dansk Perspektiv, Uddrag af Stalins tale 

til østeuropæiske staters ledere, 9. januar 1951. 

 

Jesper Samson, Faktalink om Den Kolde Krig, 

https://faktalink.dk/titelliste/den-kolde-krig  

 

Jesper Samson, Faktalink om 1. verdenskrig https://faktalink.dk/1-verdenskrig 

 

Jesper Samson, Faktalink om 2. verdenskrig, https://faktalink.dk/titelliste/2-

verdenskrig   

 

Wilfred Owen, Dulce Et Decorum Est, 

https://www.poetryfoundation.org/poems/46560/dulce-et-decorum-est  

 

Rupert Brooke, The Soldier, 

https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/poems/13076/the-

soldier  

 

John Green, Crashcourse: Russian Revolution and Civil War, Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=U6KR4cLLVzQ&ab_channel=CrashCourse 

 

Carl-Johan Bryld, Verden efter 1914 i dansk perspektiv, Styrkeforholdet 

mellem øst og vest: 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=637  

 

Carl-Johan Bryld, Verden efter 1914 i dansk perspektiv, cubakrisen 1962: 

https://www.information.dk/udland/2022/02/putins-tale-centrale-uddrag-vladimir-putins-opsigtsvaekkende-tale-ukraine
https://www.information.dk/udland/2022/02/putins-tale-centrale-uddrag-vladimir-putins-opsigtsvaekkende-tale-ukraine
https://faktalink.dk/titelliste/den-kolde-krig
https://faktalink.dk/1-verdenskrig
https://faktalink.dk/titelliste/2-verdenskrig
https://faktalink.dk/titelliste/2-verdenskrig
https://www.poetryfoundation.org/poems/46560/dulce-et-decorum-est
https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/poems/13076/the-soldier
https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/poems/13076/the-soldier
https://www.youtube.com/watch?v=U6KR4cLLVzQ&ab_channel=CrashCourse
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=637
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https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=654  

  

 

Carl-Johan Bryld, Verden efter 1914 i dansk perspektiv, våbenkapløb og 
terrorbalance: 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=639  

 

Jesper Samson, Faktalink: Berlinmuren, 
https://faktalink.dk/titelliste/berlinmuren#anchor2342  

 

 

   

 

Omfang 

 

Ca, 48 lektioner af 45 min.  

Særlige fokuspunkter Faglige Mål:  

- 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 

- ideologiernes kamp i det 20. århundrede - globalisering og 

kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv 

- historiefaglige metoder  

- - historiebrug. 
 

- kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede 

materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og 

billedmateriale 

- - formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på 

fagenes taksonomiske 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 
 

- anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i 

faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle 

sammenhænge i Danmark og i andre lande  

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=654
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=639
https://faktalink.dk/titelliste/berlinmuren#anchor2342
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- formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige 

problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof  

- reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder 

en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur  

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

værdier 

- anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå 

forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark i 

samspil med omverdenen 

 

Kernebegreber:  

Første verdenskrig og alliancerne 

Den russiske revolution 

Mellemkrigstiden: Fascismen og nazismen  

Anden verdenskrig  

Den Kolde krig: Øst vs. Vest, atomvåben, cubakrisen, jerntæppet, 
dominoteorien 

Enden på den kolde krig: Den nye verdensorden  

Krigen i Ukraine 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning  

Pararbejd 

gruppearbejde  

fremlæggelser  

 

 

 

 


