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Undervisningsbeskrivelse   

  

  

Termin  December 2023 

Institution  Herning HF & VUC  

Uddannelse  Hf  

Fag og niveau  (kultur- og samfundsfaggruppen) 

Lærer(e)  

Martin Petersen (MP) Lise Yde (LIY) & Kenneth Sakskjær Debel (KSD) 

Hold  21p ks 

  

  

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb  

Titel 1  
Særfagligt Historie – Styreformer 

Titel 2  
Særfagligt Historie – Ideologiernes kamp 

Titel 3 Særfagligt samfundsfag – Ideologier og partier 

Titel 4 Tværfagligt - Demokrati og medborgerskab 

 Titel 5 Særfagligt Religion: Nordisk religion i fortid og nutid 

 Titel 6 Særfagligt samfundsfag - Identitetsdannelse og socialisation 

 Titel 7 Særfagligt forløb religion - Hinduismen 

 Titel 8  Tværfagligt - USA 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb   

Nb! Et skema for hvert forløb  

Titel 1  
  

Styreformer – langelinjer 

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

Gyldendal , 2005: s. 15-30, 33-34, 36-38, 40-41, 47-50, 60-62, 72-74, 113-115  
Carl Johan Bryld, Verden før 1914, Systime (ibog),  
https://verdenfoer1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=352 

https://verdenfoer1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=368 
https://verdenfoer1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=303  

https://verdenfoer1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=305  
https://verdenfoer1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=383  
https://verdenfoer1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=384  

 
Knud Ryg mfl. Grundbog til danmarkshistorien, Systime (ibog),  

https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=121  
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=123  
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=124  

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

Menneskerettighedserklæringen  
gengivet fra: https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=96&L=0 
 

Noter om historiebrug  
 

DR, Historien om Danmark afsnit 7 (enevælden og oplysningstiden), 2017  
 
Kritik af det athenske demokrati  

Gengivet fra: Aksel Damsgaard Madsen, Det athenske Demokrati, 1974, s. 127-
129  

 
Perikles gravtale ifølge Thukydid 
 

Erik Klippings håndfæstning  
http://centerforhistorieformidling.dk/epoker-og-begivenheder-i-danmarkshisto-

rien/erik-klipping-haandfaestning.html  

Omfang  
  

 

Særlige 

fokuspunkter  

Kompetencer, læreplanens mål, progression:  

- Hovedlinjer i europæisk historie indtil ca. 1789.  
- Det antikke Grækenland  
- Romerriget (samfund, styreform, forvaltning og opløsning)  

- Tidlig middelalder i Europa  
- Højmiddelalder i Europa (Klostervæsen, Korstog)  

- Renæssance (reformation og religionskrige).  
- Tidlig moderne tid (statsdannelse & Enevælde)  
- Den franske revolution  

- Natur, teknologi og produktion,  
- Centrale kulturmøder i europæisk historie  
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- Kildekritik  
- Brug og misbrug af historien  
 

Væsentligste 

arbejdsformer  
Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde samt fremlæggelse på 
klassen, peerfeedback  
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Titel 2  
  

Historie: Ideologiernes kamp  
 

Indhold  Historie  

Lars Andersen m. fl.: Fokus 3 Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal, 2008, s. 9-
32  
 

Carl Johan Bryld, Verden efter 1914, Systime s. 31-33, 37, 40-42, 133-136  
 

Carl Johan Bryld, Verden efter 1914, Systimen (ibog) 
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=634 
https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=643 

 
Wilsons fredsprogram, januar-september 1918  

http://www.his2rie.dk/kildetekster/1-verdenskrig/tekst-65/  
 
Hitler om racepolitik og ”livsrum”  

Gengivet fra: Inge Adriansen, Fokus 2, Gyldendal (ibog) s. 342  
https://eneuropaeiskverdenshistorie.ibog.gyldendal.dk/?id=266  

 
Truman doktrinen  
Kilde: Bryld og Haue, Kilder til Den Nye Verden, 1997, s. 18-21  

 
Jerntæppetalen  

Kilde: Carl Johan Bryld, Verden efter 1914, Systime (ibog) s. 244  
 
Brev fra Stalin til Molotov, 1930  

Bryld: Den sovjetiske revolution og Sovjetunionen, s. 111-113  
 

Hvordan kan rusland true mægtige nato 
https://www.dr.dk/drtv/se/explainer_-hvordan-kan-rusland-true-maegtige-
nato_297077 

 
Thomas A. Bailey om årsagen til Den Kolde Krig, 1964  

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=212  
 
David Horowitz om ansvaret for Den Kolde Krig, 1965  

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/?id=211  
 

Aftale på Jaltakonferencen februar 1945 
 
Spillefilm: 13 days 

Omfang  
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Særlige 

fokuspunkter  
Historie  
- Ideologierne i europæisk perspektiv,  

- Verdenskrigene og mellemkrigstiden i europæisk historie,  
- Den kolde krig,  

- Nye konflikter i vores samtid.  

Væsentligste 

arbejdsformer  

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde samt fremlæggelse på 

klassen, peerfeedback, virtuel undervisning 
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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  

- 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 
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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. 
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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, 

02.04.22 

- Freedomhouse.com 

- Lissabontraktaten 

- Danmarks fire EU-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: 

Jonas Wolter, Danmarkshistorisk grundbog, Det ny Forlag 2015, s 129-134, 142- 
146, 165-170  

 
DR, Historien om Danmark afsnit 8 (Grundloven folket og magten), 2017  

DR, Historien om Danmark afsnit 9 (Det svære demokrati) 2017  
 
Knud Ryg mfl. Grundbog til danmarkshistorien, Systime (ibog)  

https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=172  
https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=173  

https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=175  
https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=176  
https://danmarkshistorien.systime.dk/?id=177  

 
Samarbejdspolitikken under besættelsen 1940-45  

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/samarbejdspoli-
tikken-under-besaettelsen-1940-45/  
 

Danmarksriges grundlov, 1849 (uddrag)  
 

Den gennemsete grundlov af 1866 (uddrag)  
 
Valgplakater fra afstemningen om genforeningen 

 
Resolutionerne fra casinomødet 
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/resolutionerne-vedtaget-paa-casinomoedet-
20-marts-1848 
 
Petition til Frederik 7. fra Borgerrepræsentationen 20. marts 1848 
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/petition-til-frederik-7-fra-
borgerrepraesentationen-20-marts-1848 
 
Almuevennen 28. august 1848 
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/hvo-boer-vaelges-til-rigsdagsmedlemmer-i-
almuevennen-28-august-1848 

 
 

Supplerende: 

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/dilemmaspillet-9-april/ 
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/danmarks-nationalsocialistiske-

arbejderparti-dnsap/ 
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-den-
franske-revolution-og-danmark/ 
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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: 

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  
  

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 
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Danmark med regering og Folketing, Eastons model, politiske deltagelsesformer, 
lovgivningsprocessen, Rettigheder og pligter i et demokrati. 
 

Historie: 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 
- At formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige 
problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kerne-stof  

- At forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af 
virkelighedsnære problemstillinger  

- At reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, her-under en 
forståelse af samspillet mellem aktør og struktur  
 

 
Faglige fokuspunkter 

Grundloven, De 5 F’er, De slesvigske krige, Forfatningskampen, Provisorietiden, 
Systemskiftet, Genforeningen, Påskekrisen, Besættelsen  
 

Religion: 

 

Væsentligste 

arbejdsformer  

  Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelle øvelser, mundtlig 

fremlæggelse, diskussion, informationssøgning på nettet. 

 

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  
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- 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 

fokuspunkter  

Introduktion til religionsfaget på hf. 

Begrebsafklaring med fokus på religion i det senmoderne samfund. 
Begreber i faglig sammenhæng; myte, ritual (herunder ritualanalyse, 

overgangsritualer), 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, mundtlig 
fremlæggelse, diskussion, informationssøgning på nettet. 

 

Titel 6 

  
Identitetsdannelse og socialisation (Særfagligt samfundsfag) 

Indhold Kernestof: 

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

Kernestof:  
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- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 2. udgave 2012, s. 38-53, 
56-61, 84-104 

- Brøndum, Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 3. udgave 2017, afsnit 1, 
1.1, 1.2, og 1.3  

- Brøndum, Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 4. udg. 2021, Afsnit 3.3 
  
Supplerende materiale:  

- Drengsgaard, Sidsel, Unge føler sig afhængige af sociale medier, 7/4-2015, 
Kristelig Dagblad 

- Kulager, Frederik, Her er, hvad sociale medier gør ved unge (spoiler alert: 
Instagram gør dig ulykkelig, 5/6 2018, Zetland 

- Hoffmann, Thomas, Derfor ser vi Paradise Hotel, Videnskab.dk, 24.01.2009 

- Lund, Kenneth & Albæk, Mette, Er unge virkelig så dumme? 25.09.2010, 
Politiken 

  
Dokumentar/videoklip 
CFU, DR3, Alt for kliken, 2019 

CFU, DR3, Englands ekstreme kropsfiksering, 2017 
CFU, DR1, Blok på bistand (2), 2014 
  

 
 

Omfang  
  

10 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. 

- At kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede 

materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale. 

- At kunne formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på 

fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi 

- Eksamenstræning 

Faglige fokuspunkter: 

− Familietyper; Primær, sekundær, dobbelt og multi- socialisation; Ligestilling; 
Sexisme; Ligeløn; Uformelle og formelle normer; Sanktioner; 

Identitetsformer; Socialegrupper; Aftraditionalisering; Adskillelse af tid og 
rum; Individualisering; Udlejring af de sociale relationer; Øget refleksivitet; 

Sociale medier; Kulturel frisættelse;  
Formbarhed; Subjektivisering; Ontologiserin; Potenseringe; Risikosamfundet 

Væsentligste 

arbejdsformer  
  Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelle øvelser, mundtlig 

fremlæggelse, diskussion, informationssøgning på nettet. 
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Titel 7 
  

Særfagligt religion: hinduismen 

Indhold Kernestof: 

Kernemateriale: Grundbogen til religion c (i-bog), Reimick m.fl., Systime 2012 f: 
Øjenåbner: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p162 
Fakta om hinduisme: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p163 
Hinduismens udvikling og forestillinger: 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p164; vedaerne 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p225; upanishaderne 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p226; mahabaratha 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p227; puranaerne 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p228 
Religiøse praksis i hinduismen: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p229 samt 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p230 
Religionen i spil: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p166 
 
Primærtekster: 
Uddrag af Purushahymnen (lånt fra Religionsportalen, Systime)  
De tre slags karma (uddrag af Manus Lovbog, oversat af Mikael Aktor, lånt fra 
Religionsportalen) 
Syndernes reinkarnationer (samme sted) 

 
Supplerende materialer: 

 
Fra Religionsportalen, systime:  
https://religion.systime.dk/?id=c2803 
https://religion.systime.dk/?id=c2804 
https://religion.systime.dk/?id=c3846 
https://religion.systime.dk/?id=c4752 
 
Medier: 
”5 skarpe om hinduismen” DR2, 2014 
”Anders Agger: Indefra: tamiler”, DR-udsendelse fra 2019 

 

Omfang  
  

35 sider 

Særlige 

fokuspunkter  

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

 
-udvalgte sider af yderligere én religion  

̶ religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid  

̶ religionsfaglige metoder.  

 

Faglige fokuspunkter: 
Hinduismen i store træk – historisk udvikling, placering på verdenskortet og i 
Danmark/Indien 
Indholdssiden med vægt på gudsforestilling, daglig levevis i eksempler, fokus på 
hinduismen i Indien og i Danmark, samt udpluk fra resten af verden. 
 

• Hinduismens historie, Veda, Upanishaderne, Mhabaratha og Puranaerne  

• Hinduismens guder og gudeforestillinger 
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• Hverdagen – Puja og højtider 

• Helligsteder i hinduismen 

• Hinduismen i Indien – hindunationalisme og Gandhi 
• Hinduismen i resten af verden, herunder i Danmark 

 

Væsentligste 

arbejdsformer  
Tavleundervisning, pararbejde, grupper. 
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Titel 8 

  

USA (Tværfagligt) 

Indhold Samfundsfag: 

Kernestof: 

− Thor Banke Hansen & Andreas Bonne Sindberg: USA – Historie, samfund, 

religion (2022), Systime, Afsnit 2.2 og 2.3 - Det amerikanske samfund og den 

amerikanske befolkning, 2.1 – Er den amerikanske drøm død?, 2.5 – 

Finanskrise, race og ulighed og Den amerikanske drøm og velfærdsstaten i 

USA 

− Peter Brøndum og Anne-Grethe Rasmussen: USA´s udfordringer (2020), 

Columbus: Afsnit 1.5 og Afsnit: 2.4 – To politiske systemer: Præsidentielt eller 

parlamentarisk – Magt i amerikansk politik – Præsidentens magt, verden mest 

magtfulde statsleder – kongressen magt – Højesterets magt og Afsnit: 

Demokraterne og republikanerne – Valgsystem: Winner-take-all og Afsnit: 3.1 

– Den amerikanske drøm, Afsnit 3.4.2 - Tre velfærdsmodeller 

− Peter Nedergaard: Om USA – politik, økonomi og samfund, systime: Afsnit 2.5 

– USA´s økonomi og Sociale forskelle i USA 

− Morten Bülov: SamfNU C, systime, Afsnit: 7.1.1 – Økonomiske mål og 

målkonflikter 

 

Supplerende stof: 

− Kretz, Steffen, Artikel: ANALYSE: Trump er stadig chefen i det republikanske 

parti. Nu satser han stort på politisk comeback, 7. maj 2022, Dr.dk 

− https://www.diffen.com/difference/Left_Wing_vs_Right_Wing 

− Hoffmann-Hansen, Henrik m.fl. Overblik – Partierne i Danmark, 3/10-22, 

Kristelig dagblad  https://www.kristeligt-dagblad.dk/politik-

begyndere/overblik-partierne-i-danmark 

− Dr.dk https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/kandidattest 

− Andersen, Paul Rode, Hvor demokratisk er USA? - En kommentar, 

Netavisnord.dk, 23/10/2020 

− Jensen, Louise Brodthagen, Fra i dag af træder USA´s strengeste abortlov i 

kraft, 1. sep. 2021, Dr.dk - https://www.dr.dk/nyheder/udland/fra-i-dag-traeder-

usas-strengeste-abortlov-i-kraft 

Dokumentar/videoklip 

CFU, DR2, Det amerikanske oprør, 2021 

Jensen, Ole Hedegaard https://www.youtube.com/watch?v=9gPa2LA2Hso 

 

 

Historie: 

- Thor Hansen, Andreas Sindberg, USA historie samfund religion, Systime 2022 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=159 



Side 17 af 20  

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=160 
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=161 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=162 
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=166 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=172 (uden kilder) 
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=167 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=169 
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=170 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=178 
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=179 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=182 
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=139 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=194 

 
- Jeppe Bæk Meier, Rasmus Thestrup Østergaard, USA’s tilblivelse, systime 

2022  
https://usastilblivelse.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=172 

https://usastilblivelse.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=142 
https://usastilblivelse.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=176 

https://usastilblivelse.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=179 
https://usastilblivelse.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=147 

https://usastilblivelse.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=191 
https://usastilblivelse.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=188 

https://usastilblivelse.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=152 
https://usastilblivelse.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=156 

https://usastilblivelse.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=204 
https://usastilblivelse.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=203 

https://usastilblivelse.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=199 (fra 4. afsnit) 
https://usastilblivelse.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=201 

https://usastilblivelse.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=165 
https://usastilblivelse.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=236 
https://usastilblivelse.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=235 

 
- Mayflower compact 

- Liberty or death 
- Uafhængighedserklæringen 

- Mitch Landrieu om betydningen af konføderationsmonumenterne 
- Riv Konføderationens monumenter ned. Interview med Lisa Woolfork, 14. 

august 2017 
 

 

Supplerende: 

- The patriot 
- NPR – radioklip om fjernelse af statuer i Charlottesville 

https://www.npr.org/2021/07/10/1014926659/charlottesville-removes-robert-e-

lee-statue-that-sparked-a-deadly-rally 
 

 

Religion: 

Kernemateriale: 
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Grundbogen til religion C, Reimick et al., Systime, 2012f. (som i-bog): 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=289 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=294  
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=285#c1233 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=287> 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p255 
 

Religionsportalen, Haaning/Laursen, systime 2022 (i-bog): 
Reformationen: https://religion.systime.dk/?id=806 

Ortodoksien: https://religion.systime.dk/?id=807 
Vækkelserne: https://religion.systime.dk/?id=809 
Folkekirken og grundloven: https://religion.systime.dk/?id=862 

3 eksempler på moderne kirkedebat: https://religion.systime.dk/?id=897  
 

USA – historie, samfund, religion, Hansen/Sindberg, systime 2022 (i-bog): 
Amerikansk religionshistorie – puritanismen: 
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=259> 

The wall of separation: https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=261  
De amerikanske protestanter: evangelikale og mainline: 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=262 
Begrebet civilreligion – den teoretiske baggrund: 
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=340 

Sekularisering i Danmark og USA: https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=275  

 
Begrebsnøglen til religion – teori og metode, Pedersen et al., systime 2016f, ibog: 
Civilreligion: https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=133#c261 

 
Kildetekster: 

Mos., 1-3; 1. Mos., 17, 1-27; 2. Mos. 20, 1-26; 3. Mos. 26, 1-32; Matt. 5., 21-30 
samt 38-48; Luk. 7,36; Mark. 5,21-3; Johs. 18, 9-18; Matt. 28; Ap. Gern. 

Kap.1+2 
 
 

TV-indslag mv: 
Klip med religionssociolog Phil Zuckerman, DR2: 

https://www.youtube.com/watch?v=n9vc7v7em_4&t=13s 
Folkeuniversitetets video om Luther og reformationen (ligger på youtube): 
https://www.youtube.com/watch?v=Y6cdXMBjHPc 

Podcast om civilreligion: https://soundcloud.com/user-157385526/civilreligion  
 

 

Omfang  
  

15 moduler af 2x45 minutter. Det læste stof svarer til ca. lidt under ¼ af den 
forventede mængde (historie); 10 moduler á 90 minutter (religion) 

Særlige 

fokuspunkter  
Samfundsfag: 

 

Træning i: 
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for 

aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå 
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og 

diskutere samfundsmæssige problemer 
- undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet  
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag  
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- demonstrere viden om fagets identitet og metoder  
- formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende 

forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge  
- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale 

hjælpemidler 
- formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af 

faglige begreber 
-  argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog. 
-  

Fokuspunkter: 
The Frontier Myth, Amerikansk exceptionalisme, Føderation, Føderalister, Antiføderalister, 
Hard worker (At arbejde har en stor betydning), Republikanerne, Demokraterne, 

Præsidentialisme, Parlamentarisme, Magtens tredeling, Patriotisme, Equality of 
oppotunities, Equality of outcome, Senatet, Repræsentanternes hus, Kongressen, Flertals 

valg i enkeltmandskredse (Winner take it all), Forholdstalsvalg (Afspejlingsteorien), Den 
amerikanske drøm, Relativ, fattigdom, Absolut fattigdom, Gini koefficient, BNP, 
Ginikoefficient, Økonomiske mål: Økonomisk vækst, Lav arbejdsløshed, Lav inflation – 
stabile priser, Ligevægt på betalingsbalancen , Bæredygtighed, Balance på statsbudgettet, Lige 
fordeling – Velfærdsmodeller: Den residuale model, Den universelle model, Den 
selektive/korporative model – Velfærdstrekanten, De økonomiske skoler: Den klassiske 
liberalistiske skole, Keynesianismen, Neoliberalismen – Arbejdsløshed: 
Friktionsarbejdsløshed, Konjunkturarbejdsløshed, Sæsonsarbejdsløshed, Strukturarbejdsløshed 
- Forskellige former for økonomi: Markedsøkonomi, Planøkonomi, Blandingsøkonomi – 
Finanspolitik, Pengepolitik, Strukturpolitiske strategier: Stramningsstrategien, 
Incitamentsstrategien, Opkvalificeringsstrategien - Det økonomiske kredsløb 
 

Historie: 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Træning i: 
natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nutidigt 
perspektiv  

globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv  
̶historiefaglige metoder  

̶historiebrug. 
 
 

Faglige fokuspunkter 
 

Religion 

Læreplanen imødekommes således: 
 
- kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske og danske 

fremtrædelsesformer, herunder både nutidige  

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

- religionsfaglige metoder  

 
 
Fokuspunkter: 

Introduktion til kristendommens formative periode, historiske udvikling, herunder i 
Danmark, samt  

religions betydning i USA’s historie: 
- Kernemyter og ritualer i kristendommen,  
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- Kristen etik; gammel og ny pagt 
- historisk udvikling og hovedretninger 

- kristendommens virkningshistorie i Danmark i korte træk med hovedvægt på 
reformationen 

- kristendommens indtog i USA; the Mayflower og protestantiske gruppers 
forskellige udtryk i nutidens USA. 

- Civilreligion – begrebet civilreligion, samt civilreligion i USA og Danmark 

(behandlet overfladisk) 

 

Væsentligste 

arbejdsformer  
  Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelle øvelser, mundtlig 

fremlæggelse, diskussion, informationssøgning på nettet. 

 


