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Titel 1 

  

Særfagligt forløb i historie: Lange linjer og styreformer. 

Indhold Historie 

Kernestof: 

-  Ulrik Grubb , Knud Helles, Bente Thomsen: Overblik 

verdenshistorie i korte træk, Gyldendal, 2005: s. 25-30, 33-

42, 45-50, 72-73 & 76-78, 102-105, 109-111, 113-115, 117-

122, 134-138. 

- Nielsen, Dennis Lunding: Fra enevælde til folkestyre s. 53-

62 

- Carl-Johan Bryld, Danmark, Fra oldtid til nutid, Gyldendal, 

2. udg, 1. oplag, s. 169174 & 178-179 

- Kultur og samfundsfagsbogen s. 24-36 

- Danielsen m.fl.: Historielærernes øvelsesbog s. 52, 2017 

- Historiefaglig arbejdsbog s. 67-71 & 187-188 

- Rigsarkivet: Den lille guldbog om kildekritik 

file:///C:/Users/ck/Downloads/Den%20lille%20Guldbog%2

0om%20Kildekritik.pdf 

 

Supplerende stof: 

- www.bild.dk: Yakovenko sikrede Esbjerg sejren i Brøndby, 

19. august 1918 

https://www.bold.dk/fodbold/nyheder/yakovenko-sikrede-

esbjerg-sejren-i-broendby/ 

- Esbjerg Elites hjemmeside den 19. august 2018: EfB sejrede 

her til aften 1-0 på Brøndby stadion på et sent sejrsmål af 

Yuri Yakovenk https://www.efb.dk/slut-broendby-if-efb-0-

1/ 
- Brøndbys hjemmeside: Sæsonens første hjemmebane 

nederlag, 19. august 2018: 

https://brondby.com/nyhed/2018/08/19/456334 

- Dokumentar: Da Nero frelste Rom, Dokumentar fra Dr, 

2013 (53 min) 

- Perikles's gravtale ifølge Thukydid Kilde: Carl Johan Bryld, 

Verden efter 1914, Systime (ibog) s. 290 

- Kritik af det athenske demokrati af den gamle oligark. Ca. 

430 f. kr. Gengivet fra: Aksel Damsgaard Madsen, Det 

athenske Demokrati, 1974, s. 127-129  

- Om kejser Neros kristenforfølgelser af Tacitus. Fokus 1. Fra 

antikken til renæssancen, Grubb m.fl. 1. udgave 2009 s. 58-

59 

- Figurer: Geocentriske & heliocentriske verdensbillede 

- Fra renæssancen 

file:///C:/Users/ck/Downloads/Den%20lille%20Guldbog%20om%20Kildekritik.pdf
file:///C:/Users/ck/Downloads/Den%20lille%20Guldbog%20om%20Kildekritik.pdf
http://www.bild.dk/
https://www.bold.dk/fodbold/nyheder/yakovenko-sikrede-esbjerg-sejren-i-broendby/
https://www.bold.dk/fodbold/nyheder/yakovenko-sikrede-esbjerg-sejren-i-broendby/
https://www.efb.dk/slut-broendby-if-efb-0-1/
https://www.efb.dk/slut-broendby-if-efb-0-1/
https://brondby.com/nyhed/2018/08/19/456334


- Kilde: Martin Luther bryder med romerkirken, Fokus 1- Fra 

antikken til reformation, 1. udgave 2009, Gyldendal s. 205-

206 

- Kilde: En arabisk købmands beretning om Hedeby, ca. 950 

fra https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/en-arabisk-

koebmands-beretning-om-hedeby/ 

- Videoer fra Youtube om middelalderen:   

-             https://www.youtube.com/watch?v=jSJDfgA5ifA 

-              https://www.youtube.com/watch?v=ODPMr2Jg9ps 

-              https://www.youtube.com/watch?v=hn3D5f2ny2o 

- Dokumentar: Historien om Danmark afsnit 4: Tidlig 

Middelalder. Danmarks Radio 2017. 

https://www.dr.dk/drtv/serie/historien-om-danmark_145311 

- Maleri af den kongelig familie i Frankrig, 1670. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Ludvig_14._af_Frankrig#/media/Fil:Louis1

4-Family.jpg 

- Maleri af Versailles Slottet i Frankrig ved slutningen af Ludvig den 14´s 

regeringstid: 

https://da.wikipedia.org/wiki/Ludvig_14._af_Frankrig#/media/Fil:Schlos

s-Versailles.jpg 

- Maleri af kong Ludvig den 14 udført af Hayacinthe Rigaud, 1701: 

https://da.wikipedia.org/wiki/Ludvig_14._af_Frankrig#/media/Fil:Louis_

XIV_of_France.jpg 

- Uddrag af kilde: Erik Klippings håndfæstning, 1282 

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

begivenheder-i-danmarkshistorien/erik-klipping-

haandfaestning.html 

- Kilde: Voltair om tollerance Ulrik Grubb m.fl.: Fokus 1 - 

Fra antikken til reformationen, Gyldendal 2007. s. 48-49 

- Kilde: Den franske menneskerettighedserklæring, 1789 fra 

Torben Juncer, Den store revolution dag for dag, 1975, s. 

67-69 

- Kilde: A. F. Krieger i Folketinget om parlamentarismen, 

1873 

- Kilde: Taler af Christen Berg og Viggo Hørup i Folketinget 

1877 

Omfang 

  

56 lektioner af 45 minutter Omfang: omtrent ¼ af det forventede 

pensum 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression:  

- Hovedlinjer i europæisk historie indtil ca. 1850 og det 

danske demokratiets fremkomst og udvikling. 

- Det antikke Grækenland  

- Romerriget (samfund, styreform, forvaltning og opløsning)  

- Tidlig middelalder i Europa (Feudalisme & 

valgkongedømme) 

- Renæssance og reformation 

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/en-arabisk-koebmands-beretning-om-hedeby/
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/en-arabisk-koebmands-beretning-om-hedeby/
https://www.youtube.com/watch?v=jSJDfgA5ifA
https://www.youtube.com/watch?v=ODPMr2Jg9ps
https://www.youtube.com/watch?v=hn3D5f2ny2o
https://www.dr.dk/drtv/serie/historien-om-danmark_145311
https://da.wikipedia.org/wiki/Ludvig_14._af_Frankrig#/media/Fil:Louis14-Family.jpg
https://da.wikipedia.org/wiki/Ludvig_14._af_Frankrig#/media/Fil:Louis14-Family.jpg
https://da.wikipedia.org/wiki/Ludvig_14._af_Frankrig#/media/Fil:Schloss-Versailles.jpg
https://da.wikipedia.org/wiki/Ludvig_14._af_Frankrig#/media/Fil:Schloss-Versailles.jpg
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


- Enevælde 

- Oplysningstiden 

- Den amerikanske uafhængighed & Den franske revolution 

- Nationalismen og liberalismen fremkomst i 1800-tallet 

- Det danske demokratiets opståen og udvikling 

- 1866-grundloven, forfatningskampen, systemskifte & 1915-

grundloven  

- Kildekritik  

- Brug og misbrug af historien (Historiebrug= 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde samt 

fremlæggelse på klassen, peerfeedback 

 

  



Forløb 1b 

 

Samfundsfag: Sundhed – Hvem har ansvaret? 

(Underviser: Nanna Arabi) 

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

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

belyse det danske sundhedsvæsens styrker, svagheder og udfordringer. Temaet 

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

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

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

perspektiv undersøges strukturelle forklaringer på ulighed i sundhed kontra det 

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

velfærdsmodel, der sammenlignes med andre velfærdsmodeller, og 

velfærdsstatens udfordringer og mulige løsninger diskuteres. Endelig kigger vi 

ud fra et politisk perspektiv på ideologiske og partipolitiske synspunkter på 

problemstillingen. I forlængelse heraf diskuteres det, hvorvidt alle har ret til alt 

indenfor sundhed og velfærd.  

 

Brøndum, P. & Hansen, T. B. (2021): Luk Samfundet Op, 4. udgave, Columbus: 

S. 86-89+100-106+112-120+196-209+211-220. 

 

• Danmarks Statistik (2020): Søjlediagram over forventet 

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

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

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

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

op-med-at-give-mening  

• Lyck, L. (2021): Socialdemokratiet vil afsætte flere midler til pressede 
jordemødre, tv2ostjyllandk.dk.  

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

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

p131). 

• Omar, T. (2016): I aner slet ikke, hvor unik jeres velfærdsstat er, 
Berlingske.dk. Direkte link: https://politiken.dk/debat/art5637530/I-
aner-slet-ikke-hvor-unik-jeres-velf%C3%A6rdsstat-er  

• Redanz (2018): Omfanget af sort arbejde stiger, Fagbladet 3F. Direkte 
link: https://fagbladet3f.dk/artikel/omfanget-af-sort-arbejde-stiger  

• Rosenbæk, K. (2018): Gerda og hendes afdøde mand blev mødt 
»fantastisk positivt« af velfærdsstaten, da de fik brug for hjælp, 
Berlingske. Direkte link: https://www.berlingske.dk/samfund/gerda-og-
hendes-afdoede-mand-blev-moedt-fantastisk-positivt-af-
velfaerdsstaten-da  

• Sohn, O. (2019): Kronik: Hvem skal bemande fremtidens 
velfærdssamfund? Jyllands-posten.dk. Direkte link: https://jyllands-
posten.dk/debat/kronik/ECE11534850/Hvem-skal-bemande-
fremtidens-velf%C3%A6rdssamfund/  

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

forbered dig på noget helt nyt, Berlingske 

Omfang 22 lektioner á 45 minutter.  

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


 Ca. 60 sider. 

Særlige 

fokuspunkter 

Centrale faglige mål:  

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

historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge i Danmark  

- formulere, forklare, undersøge og diskutere enkeltfaglige problemstillinger 

ved anvendelse af begreber og viden fra kernestof  

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

virkelighedsnære problemstillinger 

- redegøre for forskellige livsanskuelser og politiske grundholdninger samt 

analysere deres betydning i en aktuel sammenhæng  

- undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser 

med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data.  

- kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede 

materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale  

- gennemføre en mindre empirisk undersøgelse  

- 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. 
 

Faglige fokuspunkter:  

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

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

ideologier, herunder regressive og progressive, liberalisme, socialisme, 

konservatisme, fordelingspolitik, værdipolitik, rød blok, blå blok, issue-voting, 

politiske partier, herunder klassepartier og catch all-partier, danske partier valgt 

ind i Folketinget, regering, støttepartier, opposition, Molins model, 

velfærdstrekanten, finansiering af velfærdsstaten, progressivt skattesystem, 

retsprincip, skønsprincip, den universelle velfærdsmodel, den residuale 

velfærdsmodel, den korporative velfærdsmodel, demografisk udfordring, 

forventningspres, individualisering eksemplificeret ved sort arbejde, oplevet 

kvalitet i velfærd på tværs af aldersgrupper, betydningen af tillid for 

velfærdsstaten, globalisering, outsourcing, social dumping, teknologisk 

udvikling, immigration – som udfordring og løsning, konkurrencestaten, 

herunder vindere og tabere, kritik af konkurrencestaten, nedskæringsstrategier, 

herunder udlicitering, brugerbetaling, reduktion i tilskud, indkomstbestemte 

ydelser, empowerment, udvidelsesstrategien, herunder udenlandsk arbejdskraft, 

hurtigere ud på arbejdsmarkedet, blive længere på arbejdsmarkedet, arbejde 

længere hver dag, liberalt perspektiv på velfærdsstaten, 

socialistisk/socialdemokratisk perspektiv på velfærdsstaten. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, læreroplæg, elevpræsentationer, 

klassediskussion, filmproduktioner, speeddating, statistisk analyse, 

begrebstræning, walk-and-talk, mindre empirisk undersøgelse, 

sammenligningsøvelse, eksamenstræning. 

 



  



Forløb 1c 

 

Særfagligt forløb i religion: Kristendom 

Indhold Materialer fra ”Grundbogen til religion C”, Lene Madsen m.fl. Systimes i- 

bibliotek, følgende sider:  

- Religion i det senmoderne samfund 

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

- Hvad er religion? 

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

- Øjenåbner: Eat-n-meet Jesus 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=286 

- Fakta om kristendom 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=285 

- Den historiske Jesus 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=284 

- Den mytiske Kristus 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=288 

- De dominerende kristne retninger 

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

- Religiøs praksis i kristendommen 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=283 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=290 

- Menneskesyn i kristendommen 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=293 

- Podemann-Sørensens model til ritualanalyse 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=255#c956 

 

I materialet findes flere primærtekster som ikke er benævnt særskilt.  

 

 

Religion og kultur, Esben Andreasen og Allan Poulsen, 2. udgave, Systime 

2005, s.156-191 (om problem- og løsningsmyte i kristendommen) 

 

Medietekster 

- 5 skarpe om Luther 

- Video til brug ved fejring af nadver i hjemmet under corona. Fra 

Sankt Hans Kirke i Odense: 

https://www.youtube.com/watch?v=waRuURC7B_4 

 

Bibeltekster 

- Markusevangeliet kapitel 1 vers 14 - kapitel 3 vers 6 (myter om 

Jesus) 

- Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 1-2 og kapitel 5 vers 17-48 (en del 

af Jesu bjergprædiken) 

- Markusevangeliet kapitel 7 vers 1-23 (Jesus diskuterer rent og urent 

med farisæerne) 

- Matthæusevangeliet kapitel 27 vers 11-26 (Jesus for Pilatus) 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=280
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=278
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=286
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=285
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=284
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=288
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=287
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=283
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=290
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=293
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=255#c956
https://www.youtube.com/watch?v=waRuURC7B_4


- Markusevangeliet kapitel 15 vers 1-15 (Jesus for Pilatus) 

- Johannesevangeliet kapitel 18 vers 28 til kapitel 19 vers 1(Jesus for 

Pilatus) 

(Teksterne er læst og formidlet i grupper, så alle elever bør have 

kendskab til alle tekster, men har ikke nødvendigvis læst dem alle selv) 

 

Omfang 

 

10 moduler á 90 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Følgende begreber er anvendt i forløbet: 

- Sekularisering 

- Ekleticisme 

- Genfortryllelse 

- Den religiøse aktør 

- Indefra og udefra 

- Problem- og løsningsmyte i kristendommen 

- Kirkekristne, kulturkristne, believing, belonging (om graden af 

religiøst engagement) 

- Individualisering af religiøsitet 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Gruppe- og pararbejde 

- Opgaveløsning i elektronisk portofolio 

  



Forløb 2a 

 

Ideologiernes kamp 

 

Indhold Historie 

Kernestof: 

- Lars Andersen m.fl.: Fokus 3 Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal, 2008, s. 19-

21 

- Priisholm, Else: Verden i krig og krise, 1987 s. 70-74 

- Carl Johan Bryld, Verden efter 1914, Systime s. 59 & 64-65 & 74-77, 159-161 & 

165-168 & 174-178 

Supplerende stof:  

- Link fra Youtube om kendetegn ved en ideologi: 

https://www.youtube.com/watch?v=SzEu7rO7TNo&t=227s 

- Kendetegn ved de fire grundideologier i det 20. Århundrede: 

- https://ideologi.systime.dk/?id=142 

- https://ideologi.systime.dk/?id=146 

- https://ideologi.systime.dk/?id=143 

- https://ideologi.systime.dk/?id=147 

- Kommunistisk tegning af kapitalist https://folkedrab.dk/artikler/propaganda-

under-stalin 

- Sovjettisk propaganda plakat fra 1930’erne: 

https://www.pinterest.dk/pin/544161567473357916/ 

- Video om Korea-krigen https://www.youtube.com/watch?v=yxaegqvl4aE 

- Kommunistisk propaganda fra Koreakrigen: 

http://www.moderneverden.dk/historisk_tema/moderne_verden/kold_krig_og_ter

rortiden/den_kolde_krigs_udbrud_fra_allierede_til_fjender/koreakrigen_og_dens

_foelger/ 

- Kapitalistisk propaganda fra Korea-krigen: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda 

- Hjemmesiden Nukemap: https://nuclearsecrecy.com/nukemap/ 

- Hjemmeside: Faktalink om Berlinmuren https://faktalink.dk/titelliste/berlinmuren 

- Tabel: Flygtningeproblematikken fra Østtyskland til Vesttyskland 1949-1961fra 

Carl Johan Bryld og Harry Haue: Kilder til den nye Verden s. 32-33 

- Kilde: SEDs fremstilling af flugtproblemet (Det østtyske kommunistparti), 1978 

fra Carl Johan Bryld og Harry Haue: Kilder til den nye Verden s. 33-34 

- Kilde: Truman-doktrinen, 1947 

- Jerntæppetalen Kilde: Carl Johan Bryld, Verden efter 1914, Systime (ibog) s. 244 

- Kilde: Telegram fra den sovjetiske ambassadør i USA, Nikolai Novikov til 

Sovjetunionens udenrigsminister Molotov, 27. sept. 1946 

- Kilde: Telegram fra den amerikanske diplomat George Kennan, der var ansat i 

den amerikanske ambassade i Moskva, til den amerikanske regering, februar 1946 

- Stalins svar på jerntæppetalen Kilde: Carl Johan Bryld, Verden efter 1914, 

Systime s. 243 

- Podcast med Uffe Ellemand Jensen om tiden omkring murens fald. 

http://www.dk4podcast.dk/2019/11/11/30-aaret-for-berlinmurens-fald-uffe-

ellemann-jensen/ 

- Video fra www.youtube.com om Korea-krigen 

https://www.youtube.com/watch?v=yxaegqvl4aE  

https://www.youtube.com/watch?v=SzEu7rO7TNo&t=227s
https://ideologi.systime.dk/?id=142
https://ideologi.systime.dk/?id=146
https://ideologi.systime.dk/?id=143
https://ideologi.systime.dk/?id=147
https://folkedrab.dk/artikler/propaganda-under-stalin
https://folkedrab.dk/artikler/propaganda-under-stalin
https://www.pinterest.dk/pin/544161567473357916/
https://www.youtube.com/watch?v=yxaegqvl4aE
http://www.moderneverden.dk/historisk_tema/moderne_verden/kold_krig_og_terrortiden/den_kolde_krigs_udbrud_fra_allierede_til_fjender/koreakrigen_og_dens_foelger/
http://www.moderneverden.dk/historisk_tema/moderne_verden/kold_krig_og_terrortiden/den_kolde_krigs_udbrud_fra_allierede_til_fjender/koreakrigen_og_dens_foelger/
http://www.moderneverden.dk/historisk_tema/moderne_verden/kold_krig_og_terrortiden/den_kolde_krigs_udbrud_fra_allierede_til_fjender/koreakrigen_og_dens_foelger/
https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://nuclearsecrecy.com/nukemap/
https://faktalink.dk/titelliste/berlinmuren
http://www.dk4podcast.dk/2019/11/11/30-aaret-for-berlinmurens-fald-uffe-ellemann-jensen/
http://www.dk4podcast.dk/2019/11/11/30-aaret-for-berlinmurens-fald-uffe-ellemann-jensen/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yxaegqvl4aE


- Filmen: ”Thirteen Days”, 2000 amerikansk historisk politisk thrillerfilm instrueret 

af Roger Donaldson. 

- Uddrag af Huntington, Samuel P.: Civilisationernes sammenstød” 

- Kilde: Full text of Biden’s speech on Ukraine: ‘Putin chose this war,’ will pay the 

price (25. februar 2022) 

- Artikel fra Information den 22. februar 2022: Putins tale: Her er centrale uddrag 

fra Vladimir Putins opsigtsvækkende tale om Ukraine. 

https://www.information.dk/udland/2022/02/putins-tale-centrale-uddrag-vladimir-

putins-opsigtsvaekkende-tale-ukraine 

 

 

Omfang 

 

34 lektioner af 45 minutter Omfang: omtrent ¼ af det forventede pensum 

Særlige 

fokuspun

kter 

- Ideologierne i europæisk perspektiv (Kommunisme, fascisme konservatisme & 

liberalismen)  

- Den russiske revolution, det nye kommunistiske samfund & Kollektivisering. 

Udbruddet af den kolde krig (Trumandoktrinen, Marshallhjælp) Korea-krigen 

Cubakrisen 

Berlinmuren 

Atomkapløbet og terrorbalancen 

Den kolde krigs afslutning. 

Den nye samfundsorden efter 1989 (Huntington) 

En nye kold krig mellem øst/vest i Ukraine? 

Metoder: Historiebrug 

 

Væsentli

gste 

arbejdsfo

rmer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, gruppearbejde samt fremlæggelse på klassen & 

eksamenstræning 

 

 
  

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


Forløb 2b 

 

Samfundsfag: Økonomi og den grønne omstilling 

Indhold Temaet ”Økonomi og den grønne omstilling” har til formål at give eleverne 

indsigt i centrale samfundsfaglige perspektiver, teorier, modeller og begreber, der 

kan belyse økonomiske sammenhænge set i sammenhæng med den grønne 

omstilling. Eleverne har arbejdet med de dilemmaer og målkonflikter, der kan 

opstå når man på én gang skal arbejde for de økonomiske mål og i 

overensstemmelse med aktuelle konjunkturer og samtidig ønsker at fremme den 

grønne omstilling og forskellige klimamålsætninger.  

 

Brøndum, P. & Hansen, T. B. (2021): Luk Samfundet Op, 4. udgave, Columbus: s. 

167-195 

 

Jensen, O.: Klimaforandringer – politik, økonomi og sociologi, Systime: 

• ’Regeringens og Folketingets klimapolitik’ 

https://klimaforandringer.systime.dk/?id=p174  

• ’Politisk forbrug’ https://klimaforandringer.systime.dk/?id=p177  

•  ”Inflationen spreder sig til indkøbskurv og kæledyr…”, dr.dk 10. februar 

2022 

• ”Forskning der forandrer verden: Det grønne BNP kan sikre bæredygtig 

vækst”, M. Mottelsen, Information 19. januar 2019 

• ”Klimarådets fire klimaanbefalinger til regeringen. Co2-afgift er 

flagskibet”, Rasmussen, M., Information 25. februar 2022 

• ”Før en aktiv finanspolitik med fokus på grøn omstilling”, Lund, R., 

altinget.dk 20. april 2020 

 

Partifilm om økonomi og bæredygtig vækst: https://luksamfundetop.dk/kapitel-

1/partifilm-1-1-1-1-1-1-1  

Omfang 

 

22 lektioner á 45 minutter.  

Ca. 60 sider. 

Særlige 

fokuspunkter 

Centrale faglige mål:  

• anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder til at opnå indsigt 

i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge i Danmark  

• formulere, forklare, undersøge og diskutere enkeltfaglige 

problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra kernestof  

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

virkelighedsnære problemstillinger 

• redegøre for forskellige livsanskuelser og politiske grundholdninger samt 

analysere deres betydning i en aktuel sammenhæng  

• undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og 

udviklingstendenser med brug af begreber samt kvalitative og 

kvantitative data.  

• 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  

https://klimaforandringer.systime.dk/?id=p174
https://klimaforandringer.systime.dk/?id=p177
https://luksamfundetop.dk/kapitel-1/partifilm-1-1-1-1-1-1-1
https://luksamfundetop.dk/kapitel-1/partifilm-1-1-1-1-1-1-1


• kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af 

forskellige synspunkter. 
 

Faglige fokuspunkter:  

Politiske partier og ideologier set i forhold til økonomiske målsætninger 

Politiske beslutninger i Danmark 

Det økonomiske kredsløb 

Økonomiske mål 

Målkonflikter 

Grønt BNP 

Kvantitativ og kvalitativ finanspolitik og pengepolitik 

Klimaloven 2019 og klimapolitik 

Samfundets aktører; herunder borgere, interesseorganisationer, 

græsrodsbevægelser, politiker, EU.  

Den politiske forbruger 

Planøkonomi, markedsøkonomi og blandingsøkonomi 

Molins model 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, læreroplæg, elevpræsentationer, 

klassediskussion, filmproduktioner, speeddating, statistisk analyse, 

begrebstræning, walk-and-talk, mindre empirisk undersøgelse, 

sammenligningsøvelse, eksamenstræning. 

 

 
  



Forløb 2c 

 

Særfagligt forløb i religion: Etik 

Indhold Forløbet har haft til formål bringe eleverne kendskab til 

forskellige opfattelser af etik, både religiøse og sekulære. Der 

er således arbejdet med kristen, muslimsk og sekulær etik.  

 

Grundbogsmateriale:  

- Grundbogen til religion C, Lene Madsen m.fl., 

Systimes I-bibliotek: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=292 (om 

kristen etik og næstekærlighed) 

I materialet findes flere primærtekster som ikke er benævnt 

særskilt.  

 

- Religion og etik – grundbog til etik i religionsfaget, 

Dorte Thelander Motzfeldt, Systimes I-bibliotek 

https://religionogetik.systime.dk/?id=143 (Hvad er etik) 

https://religionogetik.systime.dk/?id=144 

(kastegoriseringer) 

https://religionogetik.systime.dk/?id=145 (determinisme 

og indeterminisme) 

https://religionogetik.systime.dk/?id=147 (pligtetik) 

https://religionogetik.systime.dk/?id=148 (lykkeetik) 

https://religionogetik.systime.dk/?id=192 (Allahs plan 

med mennesket) 

https://religionogetik.systime.dk/?id=170 (Hvordan 

lever mand et gode liv som muslim) 

https://religionogetik.systime.dk/?id=171 (Muhammed 

som etisk forbillede) 

I materialet findes flere primærtekster som ikke er benævnt 

særskilt.  

 

Videoer om pligt- og lykkeetik: 

- Lykkeetik v2 

- Filosofisk pligtetik v3 

Primære tekster:  

- Bjergprædikenen på nudansk fra det danske 

bibelselskab: https://www.bibelselskabet.dk/om-

bibelen-menu-oversaettelser-den-nye-aftale-

smagsproever/bjergpraedikenen-paa-nudansk  

- Etiske spørgsmål og problemer, Svend Andersen i 

”Medicinsk etik” FADL´s forlag 1985 

Omfang 

 

7 moduler á 90 minutter 

Særlige fokuspunkter Følgende begreber er anvendt i undervisningen 

- Sekulær etik 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=292
https://religionogetik.systime.dk/?id=143
https://religionogetik.systime.dk/?id=144
https://religionogetik.systime.dk/?id=145
https://religionogetik.systime.dk/?id=147
https://religionogetik.systime.dk/?id=148
https://religionogetik.systime.dk/?id=192
https://religionogetik.systime.dk/?id=170
https://religionogetik.systime.dk/?id=171
https://www.youtube.com/watch?v=e9L7qLG_mYU&list=PLVqSICCQ2OWpJMMxxIAUcvBB4CZFDCbOL&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1egGdbJwGys&list=PLVqSICCQ2OWpJMMxxIAUcvBB4CZFDCbOL&index=4
https://www.bibelselskabet.dk/om-bibelen-menu-oversaettelser-den-nye-aftale-smagsproever/bjergpraedikenen-paa-nudansk
https://www.bibelselskabet.dk/om-bibelen-menu-oversaettelser-den-nye-aftale-smagsproever/bjergpraedikenen-paa-nudansk
https://www.bibelselskabet.dk/om-bibelen-menu-oversaettelser-den-nye-aftale-smagsproever/bjergpraedikenen-paa-nudansk


- Pligtetik 

- Lykkeetik 

- Næstekærlighed 

- Biblicistisk etik 

- Situationsetik 

- Determinisme 

- Indeterminisme 

- Absolutisme 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Gruppe- og pararbejde 

- Opgaveløsning i elektronisk portofolio 

 
  



Forløb 3 

 

Fællesfagligt forløb:  

Alle tiders familie 

Indhold Historie 
Kernestof:  

- Lykke, Anette m.fl.: Familieliv i Danmark Systime 1999 s. 12-46 & 54-64 

& 80-94 

- Bryld: Fra oldtid til nutid s. 237-244 

 

Supperendestof:  
- Maleri af familien Schiønning i Danmark ca. 1640 

- Kilde: Brev fra far til søn om forelskelse, 1594 fra Lykke, Anette m.fl.: Familieliv 

i Danmark Systime 1999 s. 149 

- Malerier af adelsfamiler fra 1551 & 1753 fra Lykke, Anette m.fl.: 

Familieliv i Danmark Systime 1999 s. 152-153 

- Dokumentar: Dengang vi var bønder 1, Fæstebønder, dokumentar fra DR 

fra 2018. 29 min. 

- Maleri: Fra Burmeister og Wains Jernstøberi i København af P. S. Krøyer, 

1885  https://open.smk.dk/artwork/image/KMS3605 

- Kilde: Lov om Alderdomsunderstøttelse, 1891 

- Kilde om børnearbejde fra Dehn, Erik: Kampen på skyggesiden – fattigdom 

i Danmark 1850-1900, 1991 

- Dokumentar fra DR: Huse der former os – plejehjemmet. Findes på CFU. 

- Kilde: Hverdag og regler på fattiggårdene: 

https://museernepaakanten.dk/huse/fattiggarden/hverdag-og-regler/ 

- Kilde: De ansatte på fattiggårdene: 

https://museernepaakanten.dk/huse/fattiggarden/ansatte/ 

- Kilde: Spisereglement fra en fattiggård: 

http://www.socialhistorie.dk/fattiggaardens-spisereglement.php 

- Kilde: Ild på fattiggården: http://www.socialhistorie.dk/ild-paa-

fattiggaarden.php 

- Fire kilder om arbejderfamilien økonomiske forhold fra Kilder til 

levestandarden i Danmark 1850-1900 s. 53-55 

- Ekskursion til Tekstilmusset i Herning 

 
Historieopgaven: 

- Brigadeadjunkt H. Holbølls erindringer om slaget ved Dybbøl, 1892 fra 

Jonas Wolter, Danmarks historisk grundbog, 1. udg., 1. oplag, Det ny 

forlag, 2015 

- P. Munch: Hvem er ansvarlig for 1864? (1942). Jonas Wolter, Danmarks 

historisk grundbog, 1. udg., 1. oplag, Det ny forlag, 2015 

- Anledningen til 1864-krigen (note fra Preussen og den danske regerings 

svar). Fra: Bent Hansen, Danmark i tusind år, 1. oplag, 2.udg., Systime 

1986, s. 172 

- Louise Nørlund, Kvinders lønningsforhold 1885, 

www.danmarkshistorien.dk 

https://open.smk.dk/artwork/image/KMS3605
https://museernepaakanten.dk/huse/fattiggarden/hverdag-og-regler/
https://museernepaakanten.dk/huse/fattiggarden/ansatte/
http://www.socialhistorie.dk/fattiggaardens-spisereglement.php
http://www.socialhistorie.dk/ild-paa-fattiggaarden.php
http://www.socialhistorie.dk/ild-paa-fattiggaarden.php


- Johanne Meyer, Kvinders politiske valgret, 1888, 

www.danmarkshistorien.dk 

 

Samfundsfag: 

- Brøndum, P. & Hansen, T. B. (2021):  

o Luk Samfundet Op, 4. udgave, Columbus: s. 29-40  

o Introduktionsvideo til ’socialisation’: 

https://luksamfundetop.dk/kapitel-2/instruktionsvideoer 

o ’Hvad er socialisering?’: 

https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=361  

o ’Dobbeltsocialisering’: https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=421  

o ’Familietyper og multisocialisering’: 

https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=422  

o ’Normer, sociale rolle og social kontrol’: 

https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=360  

o ’Thomas Ziehe – kulturel frisættelse og formbarhed i det 

senmoderne samfund’: https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=145 

o ’Tre reaktionsmønstre’: 

https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=306 

 

- Beyer, Frederiksen & Kureer: Samfundsfag C, ibog. 

o ’Denciks familietyper’: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=745 

- Blinkenberg & Breindahl: Samfundsfag til hf, ibog 

o ’Social arv og mønsterbrydere’: 

https://samfundsfagtilhf.systime.dk/?id=156  

 

- https://samfundsfag.dk/begreber/sociologi/identitet-familie-

socialisation/opdragelse/ 

- ”Flertal i Folketinget indgår aftale om øremærket barsel”, TV2 26. oktober 

2021 

- ”Regeringen vil give små børn adgang til juridisk kønsskifte”, dr.dk 16. 

august 2022  

- DR Deadline: ”Juridisk kønsskifte til små børn”, 22. august 2022  

- ”Autoritet og opdragelse”, debatindlæg af Eskil Halberg, Information 2. 

februar 2022 

- ”Om fucked up kønsidentitet”, Facebookopslag af Nynne Bjerre 

Christensen, 19. august 2022 

- ”Sådan skaber vi mønsterbrydere – allerede i børnehaven”, videnskab.dk 

2017 

- ”Unge indvandrere er splittet mellem to liv”, videnskab.dk 2014 

- Statistik: 

o https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/husstande-familier-

og-boern/husstande-og-familier  

o https://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=30725 

o https://www.vive.dk/media/pure/6655/659758 

- ”Én vej – to verdner”, afsnit 1, DR Dokumentar 2016 

https://luksamfundetop.dk/kapitel-2/instruktionsvideoer
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=361
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=421
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=422
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=360
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=145
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=306
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=745
https://samfundsfagtilhf.systime.dk/?id=156
https://samfundsfag.dk/begreber/sociologi/identitet-familie-socialisation/opdragelse/
https://samfundsfag.dk/begreber/sociologi/identitet-familie-socialisation/opdragelse/
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/husstande-familier-og-boern/husstande-og-familier
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/husstande-familier-og-boern/husstande-og-familier
https://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=30725
https://www.vive.dk/media/pure/6655/659758


- ”Et helt menneske”, afsnit 1, DR Dokumentar 2022 

Religion: 

Grundbogsmaterialer: 

- Klassisk og moderne islam, Christian Vollmond, Systimes I-bibliotek, 2022 

følgende sider:  

- En faglig tilgang til religion: https://islam.systime.dk/?id=222  

- Islam set indefra og udefra 

https://islam.systime.dk/?id=252  

- Tolkeren eller teksten 

https://islam.systime.dk/index.php?id=251  

- Mange måder at være religiøs på: 

https://islam.systime.dk/index.php?id=231  

- Grundbogen til religion C, Lene Madsen m.fl. Systimes I-bibliotek 2022 

følgende sider:  

o Fakta om islam 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=157  

o Islams historiske udvikling 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=158  

o Obligatoriske ritualer: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=219  

o Overgangsritualer:  

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c961  

- Helligsteder i islam 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=221 

- Hvad tror muslimer på 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=222 

- Det islamiske samfundssyn 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=223 

 

I materialet findes flere primærtekster som ikke er benævnt særskilt.  

 

- Artikler fra fagbladet Sygeplejersken 2003 nr. 19 og 20 

o Grundlæggende doktriner i Islam af Martina Oberleitner 

o Familien som fundamental institution af Martina Oberleitner 

 

- Kønsroller i islam, Aminah Tønnesen på www.islamstudie.dk (tilgået 

august 2022) 

- Børneopdragelse giver konflikter, Kristelig dagblad 10.09.2008 (tilgået 

august 2022) 

- Respekt for forældre, http://www.barn-i-islam.dk/respekt.htm (tilgået august 

2022), hjemmesidens indhold er skrevet af Zainab Andersen og Inam Dahl. 

- Muslimske familiers fravalg af kommunal ældrepleje giver udfordringer, 

Videnskab.dk, 17.08.2021 

- Muslimske familiers fravalg af kommunal ældrepleje giver 

udfordringer(uddrag) Videnskab.dk 17. august 2022 

https://islam.systime.dk/?id=222
https://islam.systime.dk/?id=252
https://islam.systime.dk/index.php?id=251
https://islam.systime.dk/index.php?id=231
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=157
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=158
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=219
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c961
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=221
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=222
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=223
http://www.islamstudie.dk/
http://www.barn-i-islam.dk/respekt.htm


 

Videomaterialer: 

- Om muslimsk familie i USA: 

https://www.youtube.com/watch?v=o37lKVVJSb4&t=282s  

- Om Hajj (valfart): 

https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI  

- Om kønsroller i islam: 

Den anden kvindekamp, dokumentar fra DR2, 2015 

 

Synopsisøvelse (fælles):  

- Familiebillede af rigsråd Jacob Ulfeldt og hustru Birgitte Brochenhuus, ca. 

1625 

- Læserbrev om gårdmandsbørns opdragelse, 1891 

-  Læserbrev om gårdmandsbørns opdragelse, 1891 

-  Halberg, Eskil: ”Autoritet og opdragelse” (debatindlæg) Information 2. 

februar 2022 

-  ”Danskernes opdragelsesværdier 1990 og 2017” (statistik 2019) 

”Andel der finder det meget vigtigt, at børn opdrages til lydighed” 

(statistik 2007) 

-  Muslimske familiers fravalg af kommunal ældrepleje giver udfordringer 

(uddrag) Videnskab.dk 17. august 2022 

Omfang 

 

Historie: 48 lektioner af 45 minutter Omfang: omtrent ¼ af det forventede 

pensum. Heraf 18 lektion anvendt på historieopgaven 

Samfundsfag: 24 lektioner af 45 minutter Omfang: omtrent ¼ af det forventede 

pensum 

Religion: ? lektioner af 45 minutter Omfang: omtrent ¼ af det forventede pensum 

Særlige 

fokuspunkter 

Historie:  

- Familietyperne i det gamle samfund (Adel, borgere & bønder) 

- Familieformerne i det moderne samfund (borgerskab og arbejderfamilen) 

- Kendetegn  ved industrialiseringen i Danmark 

- De sociale forhold under industrialiseringen 

- Oprindelsen til den danske velfærdsstat (Alderdomsloven fra 1891) 

- Udviklingen fra fattiggårde til plejehjem (offentlig forsorg) 

- Den 2. industrielle revolution og velfærdsstigning i 1960’erne 

Samfundsfag: 

- Socialisation; herunder primær, sekundær og dobbeltsocialisation 

- Identitetsdannelse 

- Normer, værdier og sociale roller 

- Familietyper: Teamfamilien svingdørsfamilien, den patriarkalske familie, 

socialt akvarium. 

- Opdragelsesformer: autoritær opdragelse, demokratisk- og laissez faire-

opdragelse 

- Ligestilling mellem kønnene 

- Giddens og det senmoderne samfund; herunder aftraditionalisering, 

adskillelse af tid og rum, globalisering  

https://www.youtube.com/watch?v=o37lKVVJSb4&t=282s
https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI


- Ziehe og ungdom i det senmoderne; herunder kulturel frisættelse og 

orienteringsmekanismer  

- Bourdieu om økonomisk, kulturel og social kapital samt habitus og social 

arv.  

 

Religion: 

- Jan Hjärpes idealtyper af muslimer med hensyn til engagement, funktion, 

aktivitet og indhold 

- Islams 5 søjler med særligt fokus på fasten som ritual 

- Van Genneps teori om overgangsritualers 3 faser 

- Kendskab til forskellige opfattelser af familieliv i relation til, hvilken 

idealtype af muslim der er tale om.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Gruppe- og pararbejde 

- Projektarbejde & fremlæggelser på klassen 

- Opgaveløsning i elektronisk portofolio 

- Udarbejdelse af historieopgaven (18 lektioner af 45 minutter) 

- Eksamensforberedelse (synopsisarbejde) 

 
  



Forløb 4 

 

Fællesfagligt forløb:  

USA 

Indhold Historie: 
Kernestof:  

- Hansen & Sindberg: USA. Historie, samfundsfag, religion, Systime s. 13-33 & 

35-36  

Supplerende stof:  

- Kilde: Bartolom’e de las Casa: Indianermassakren – en kort beretning om 

Vestindiens tilintetgørelse, 1542 

- Kilde: Hammond:The Mudsill Theory, 1858 

- Fotograf af statue af General Robert E. Lee opstillet i Richmod, Virgina, USA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Lee_Monument_(Richmond,_Virginia) 

- Fotografi taget under stormen på Kongressen i USA den 6. april 2021. Kilde: 

https://www.kongressen.com/stormen-paa-capitol-hill-var-fuld-af-

kontroversielle-historiske-symboler/  

- - Yearbook of Immigration Statistics 2011 Besøg Yearbook of Immigration 

Statistics. 

- Dokumentar: Jagten på lykke - https://www.rejsentilamerika.dk/tv-serien 

- Kilde: Tænk engang fra forbrydder til ordenshåndhæver – en levnedsbeskrivelse 

af danskamerikaneren Christen Madsen Rørmose  

- Video fra www.youtube .com om Wallstreet-krakket. 

https://www.youtube.com/watch?v=gqx2E5qIV9s 

- Karikaturtegning om New Deal: https://www.bridgemanimages.com/en-

US/noartistknown/cartoon-new-deal-1935-the-tax-burden-created-by-president-

roosevelt-s-new-deal-sinks-business-with/nomedium/asset/3367165 

- Karikatur om Wallstreet-krakket: http://www.archelaus-

cards.com/archives/20090112.php 

- Fakta om borgerettighedsbevægelsen fra Wikipedia: 

https://da.wikipedia.org/wiki/Borgerrettighedsbev%C3%A6gelsen 

- Fakta om borgerrettighedsbevægelsen fra Lex.dk 

https://denstoredanske.lex.dk/Borgerrettighedsbev%C3%A6gelsen 

- Statistik om forskelle mellem store og hvide i USA: 

https://www.census.gov/library/stories/2020/09/poverty-rates-for-blacks-and-

hispanics-reached-historic-lows-in-2019.html 

- Statistik over uddannelsesmæssige forskelle mellem sorte og hvid: 

https://www.usnews.com/news/blogs/data-mine/2015/01/28/us-education-still-

separate-and-unequal 

- Kilde: Lyndon B. Johnson State of the Union, 1965 (synopsisøvelse) 

- Kilde: Bilag 1 Charles Eaton: Om farerne i livet (synopsisøvelse 

 
Samfundsfag: 

- Hansen & Sindberg: USA. Historie, samfundsfag, religion, Systime ibog:  

o ’Amerikansk politik’: 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=327  

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Lee_Monument_(Richmond,_Virginia)
https://www.kongressen.com/stormen-paa-capitol-hill-var-fuld-af-kontroversielle-historiske-symboler/
https://www.kongressen.com/stormen-paa-capitol-hill-var-fuld-af-kontroversielle-historiske-symboler/
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Yearbook_Immigration_Statistics_2011.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Yearbook_Immigration_Statistics_2011.pdf
https://www.rejsentilamerika.dk/tv-serien
https://www.youtube.com/watch?v=gqx2E5qIV9s
https://www.bridgemanimages.com/en-US/noartistknown/cartoon-new-deal-1935-the-tax-burden-created-by-president-roosevelt-s-new-deal-sinks-business-with/nomedium/asset/3367165
https://www.bridgemanimages.com/en-US/noartistknown/cartoon-new-deal-1935-the-tax-burden-created-by-president-roosevelt-s-new-deal-sinks-business-with/nomedium/asset/3367165
https://www.bridgemanimages.com/en-US/noartistknown/cartoon-new-deal-1935-the-tax-burden-created-by-president-roosevelt-s-new-deal-sinks-business-with/nomedium/asset/3367165
http://www.archelaus-cards.com/archives/20090112.php
http://www.archelaus-cards.com/archives/20090112.php
https://da.wikipedia.org/wiki/Borgerrettighedsbev%C3%A6gelsen
https://denstoredanske.lex.dk/Borgerrettighedsbev%C3%A6gelsen
https://www.census.gov/library/stories/2020/09/poverty-rates-for-blacks-and-hispanics-reached-historic-lows-in-2019.html
https://www.census.gov/library/stories/2020/09/poverty-rates-for-blacks-and-hispanics-reached-historic-lows-in-2019.html
https://www.usnews.com/news/blogs/data-mine/2015/01/28/us-education-still-separate-and-unequal
https://www.usnews.com/news/blogs/data-mine/2015/01/28/us-education-still-separate-and-unequal
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=327


o ’Opsummering af kapitel 2.4’: 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=222  

o ’Demokraterne og republikanerne’: 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=214  

- Brøndum & Rasmussen: USA’s udfordringer, Forlaget Columbus ibog:  

o ’Demokratiopfattelser i amerikansk politik’: 

https://usasudfordringer.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=158  

- ”Kampen om USA’s demokrati begynder nu”, kommentar af Jacob Nielsen, 

mandagmorgen 23. januar 2021 

- ”De æder USA’s demokrati op”, Politiken 7. maj 2020 

- ”Det politiske system i USA”: 

https://www.youtube.com/watch?v=9gPa2LA2Hso  

- “Kampen mod social ulighed er USA’s vigtigste politiske projekt”, debatindlæg 

af Bearnie Sanders, 7. april 2021 

- “USA’s højesteret omstøder historisk abortafgørelse”, dr.dk 24. juni 2022 

- Sammendrag af første præsidentkandidat-debat: 

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

- Trump på Twitter: Opslag om global opvarmning den 12.6.2011 

- Dokumentar: ”Capitol-angrebet indefra: 4 timer, der ændrede USA”, 2021: 

https://www.dr.dk/drtv/program/capitol_angrebet-indefra_-4-timer-der-

aendrede-usa_278490  

Religion: 

- Hansen & Sindberg: USA. Historie, samfundsfag, religion, Systime ibog:  

o Religion i USA (herunder video med Donald Trumps edsaflæggelse til 

præsidentembedet) 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=129 

o Puritanismen 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=259 

o ”Vi sætter vor lid til gud” 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=259 

o The wall of separation – religion og stat i USA 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=261 

o Evangelikale og og mainline protestanter 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=262 

o Religion i USA i dag (læst og videreformidlet af dele af klassen) 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=228 

o Oversigt over store kristne retninger i USA ( læst og videreformidlet af 

dele af klassen) 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=263 

o Civilreligion i Guds eget land 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=339 

o Civilreligion – den teoretiske baggrund 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=340 

o Robert Bellah og civilreligion 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=341 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=222
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=214
https://usasudfordringer.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=158
https://www.youtube.com/watch?v=9gPa2LA2Hso
https://www.youtube.com/watch?v=OHUrJjkzySc
https://www.dr.dk/drtv/program/capitol_angrebet-indefra_-4-timer-der-aendrede-usa_278490
https://www.dr.dk/drtv/program/capitol_angrebet-indefra_-4-timer-der-aendrede-usa_278490
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=129
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=259
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=259
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=261
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=262
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=228
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=263
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=339
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=340
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=341


o Guds eget land 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=342 

- Den tredje prøvelses tid, Robert Bellah i ”Civilreligion i Amerika” 1967 

(oversat til dansk)  

- Donald Trump iscenesætter sig selv som en civilreligiøs guddom, Sofie Kolding 

i Kristelig dagblad 24.03.2020 

https://www.religion.dk/donald-trump-iscenesaetter-sig-selv-som-en-

civilreligios-guddom 

- Præsident J. F. Kennedys tale ved hans præsidentindsættelse i 1961 

http://danmarkidenkoldekrig.dk/jfk_inauguration_20jan1961.pdf 

- Joe Bidens thanksgivingbudskab 24.22.2021 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/11/24/a-

proclamation-on-thanksgiving-day-2021/ 

Omfang 

 

Historie: 26 lektioner af 45 minutter Omfang: omtrent ¼ af det forventede pensum. 

Heraf 18 lektion anvendt på historieopgaven 

Samfundsfag: 20 lektioner af 45 minutter Omfang: omtrent ¼ af det forventede 

pensum 

Religion: ? lektioner af 45 minutter Omfang: omtrent ¼ af det forventede pensum 

Særlige 

fokuspunkter 

Historie: 

Faglige emner:  

- Opdagelsen af USA 

- Skabelsen af USA i 1776 & Den amerikanske uafhængighedskrig 

- Den amerikanske borgerkrig & frigivelsen af slaveriet i USA 

- Indvandringen til USA i 1900-tallet og det 20. århundrede. 

- Den danske indvandring til USA 

- USA under 1. verdenskrig 

- Isolationisme eller aktivisme 

- Wall-street krakket 1929 og den økonomiske depression i 1930’erne 

- New Deal 

- USA i 1950’erne og Eisenhowers præsidentperiode. 

- USA i 1960’erne og præsidenterne Kennedy og Johnson 

- Borgerrettighedsbevægelsen i 1950’erne og 1960’erne 

- Jim Crowe -systemet. 

- Kildekritik & historiebrug 

Samfundsfag: 

- Det amerikanske politiske system: Kongressen – Senatet – Repræsentanternes 

Hus, magtens 3. deling, ’checks and balances’, ’winner-takes-all’  

- Demokrati; herunder direkte og repræsentativt demokrati samt præsidentielt 

over for parlamentarisk demokrati 

- Demokratiopfattelser: Konkurrence- og deltagelsesdemokrati 

- Rettigheder og plugter i et demokratisk samfund 

- Mediernes rolle i et demokratisk system; herunder den 4. statsmagt, jagthund og 

vagthund, fake news og ekkokammer 

- De amerikanske partier: Republikanerne og demokraterne 

- Amerikansk liberalisme og konservatisme 

- Fordelingspolitik og værdipolitik 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=342
https://www.religion.dk/donald-trump-iscenesaetter-sig-selv-som-en-civilreligios-guddom
https://www.religion.dk/donald-trump-iscenesaetter-sig-selv-som-en-civilreligios-guddom
http://danmarkidenkoldekrig.dk/jfk_inauguration_20jan1961.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/11/24/a-proclamation-on-thanksgiving-day-2021/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/11/24/a-proclamation-on-thanksgiving-day-2021/


- Politiske beslutninger – Danmark og USA 

- Kulturelle og sociale forskelle 

 

Religion: 

- Viden om religion i USA, herunder puritanismen, mainline og evangelikal 

protestantisme og overfladisk kendskab til store protestantiske retninger i USA 

- Definition af civilreligion og kendskab til begrebets teoretiske baggrund 

(Rosseau, Durkheim og Bellah) 

- Kendskab til civilreligiøse ritualer som Thanksgiving og troskabsed til flaget og 

præsidentindsættelse 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Gruppe- og pararbejde 

- Opgaveløsning i elektronisk portofolio 

- Projektarbejde 

- Eksamensforberedelse (synopsisøvelse) 

 


