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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December 2022 

Institution Herning HF & VUC 

Uddannelse 2-årigt HF 

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

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

Hold 21t (2.t) 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Styreformer (særfagligt, historie) 

Titel 2 Ideologiernes kamp (særfagligt, historie) 

Titel 3 Ideologier og partier (særfagligt, samfundsfag) 

Titel 4 Social arv og ulighed (særfagligt, samfundsfag) 

Titel 5 Senmoderne religion (særfagligt, religion) 

Titel 6 Buddhisme (særfagligt, religion) 

Titel 7 Demokrati og medborgerskab (tværfagligt) 

Titel 8 Det gode samfund (tværfagligt) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Styreformer (særfagligt, historie) 

Indhold Kernestof: 
 

• Ulrik Grubb, Knud Helles, Bente Thomsen: Overblik – verdenshistorie 

i korte træk, Gyldendal 2005, s. 25-31, 33-34 og 36-39, 60-63, 72-73, 76-77, 

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

 

• Olsen, Knud Ryg m.fl.: ”Grundbog for Danmarkshistorien”, systime 

(ibog), p121, p124, p125 og p133 

 

• Troelsen, Anders m.fl.: ”Historielærerens øvelsesbog – 86 opskrifter til 

en varieret undervisning”, Columbus, 2017, s. 52  

 

• Rigsarkivet: Den lille Guldbog om Kildekritik: https://www.sa.dk/wp-

content/uploads/2016/01/Kildekritik_Rigsarkivet_2015.pdf  

 

• Thomsen, Kasper: Historiefaglig arbejdsbog, Systime, 2018 – (periodi-

sering, Historiebrug og historiske problemstillinger. Herunder afsnittene: 

-  P271, P144, P186 og P275 

 

Supplerende stof: 
 

• Uddrag af "Den gamle oligarks" kritik af Athens demokrati, fra: Aksel Dams-

gaard Madsen, Det athenske Demokrati, 1974, s. 127-129 ‘’ 

 

• Erik Klippings håndfæstning, fra: http://centerforhistorieformidling.dk/epoker-og-begivenheder-i-

danmarkshistorien/erik-klipping-haandfaestning.html 

 

• Galilei: Brev til Kepler, fra: 

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

 

• Kongeligt flyveblad (Frederik d. 3. 1660):  

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

 

• Voltaire: Tolerance i ’Fokus’ 

https://hhfvuc.sharepoint.com/sites/historiegruppen/Delte%20dokumenter/0plysningstiden%20kap%20.2%20fokus%202.pdf 

 

• Rudyard Kipling: Hvid mands byrde, fra: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=48 

 

• En arabisk købmands beretning om hedeby: 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/en-arabisk-

koebmands-beretning-om-hedeby/ 

 

https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/01/Kildekritik_Rigsarkivet_2015.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/01/Kildekritik_Rigsarkivet_2015.pdf
http://centerforhistorieformidling.dk/epoker-og-begivenheder-i-danmarkshistorien/erik-klipping-haandfaestning.html
http://centerforhistorieformidling.dk/epoker-og-begivenheder-i-danmarkshistorien/erik-klipping-haandfaestning.html
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=170&L=0
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=133
https://hhfvuc.sharepoint.com/sites/historiegruppen/Delte%20dokumenter/0plysningstiden%20kap%20.2%20fokus%202.pdf
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=48
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=48
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/en-arabisk-koebmands-beretning-om-hedeby/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/en-arabisk-koebmands-beretning-om-hedeby/


 

Side 3 af 23 

• ”Historien om Danmark”, DR  2017-2018. 

- afsnit 4 ”Den tidlige Middelalder” 

- afsnit 5 den sene middelalder 

- afsnit 7 enevælde og oplysningstid 

 

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

Omfang 

 

44 lektioner a 45 min = 33 timer; ca. 115 normalsider 

Særlige fo-

kuspunkter 

Læreplanens mål: 

̶ dansk historie og identitet 

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

per af årsagssammenhænge og 

periodiseringsprincipper 

̶ natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nutidigt 

perspektiv 

̶ styreformer i historisk og nutidigt perspektiv 

̶ globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv 

̶ historiefaglige metoder 

̶ historiebrug 

 

Særlige fokuspunkter: 

Antikkens Grækenland: Demokrati og Oligarki i Athen og Sparta 

Romerriget: Den romerske republik, tidlig- og sen kejsertid 

Feudalisme 

Valgkongedømme og adelsvælde i middelalderen 

Investiturstrid  

Renæssance 

Reformation 

Stændersamfund 

Enevælde og oplyst enevælde 

Merkantilisme 

Oplysningstiden 

Borgerlige revolutioner 

Liberalisme, socialisme, nationalisme og imperialisme 

 

Periodisering 

Kildekritik 

Historiebrug 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Skriftligt arbejde 

Individuelle mindre fremlæggelser 

Mindre gruppefremlæggelser 

Arbejde med IT-læremidler 

Prøveeksamen i den særfaglige eksamen 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
Titel 2 

 

Ideologiernes kamp (særfagligt, historie) 

Indhold Kernestof 
 

• Lars Andersen, Hans Branner m.fl.: Fokus 3 – Fra verdenskrig til velfærd, 

Gyldendal, 2006. Kapitel 1 (side 9-32). 

 

 

Supplerende stof: 
• (Wilsons 14 punkter) - http://www.his2rie.dk/kildetekster/1-verdenskrig/tekst-

65/  

 

• (Hitler om racepolitik og ”livsrum”) 

https://fraoplysningstidtileuropaeiskintegration.ibog.gyldendal.dk/index.php?id=342&loopRedire

ct=1  

 

• (Ikke-angrebspagten 1939) https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=289  

 

• Churchills jerntæppetale og Stalins modsvar i Pravda  

 

- https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=633  

 

- https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=243 

 

• Brev fra Stalin til Molotov, 1930 i Bryld: Den sovjetiske revolution og Sovjetuni-

onen, s. 111-113. 

 

• Præsident Eisenhower om ”dominoteorien”, 1953 i Bryld og Haue: Kilder til den 

nye verden, s. 77-78. 

 

• Artikel om Atom- og brintbomber (DR) 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/hvad-er-forskellen-paa-

brintbomber-og-atombomber  

 

• Declassified U.S. Nuclear Test Film #55 

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

 

• Nukemap (simulator om atom- og brintbombers ødelæggelseskraft) 

https://nuclearsecrecy.com/nukemap/  

 

• Filmen: ”Thirteen Days” (2000) – via www.mitcfu.dk  

 

• Danmark og den Kolde Krig: Amerikanerne kommer, DR – fundet på mitcfu.dk, 

https://www.dr.dk/drtv/episode/danmark-i-den-kolde-krig_-amerikanerne-

kommer_70392  

http://www.his2rie.dk/kildetekster/1-verdenskrig/tekst-65/
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
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=289
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=289
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=633
https://ibog-verdenefter1914.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://nuclearsecrecy.com/nukemap/
http://www.mitcfu.dk/
https://www.dr.dk/drtv/episode/danmark-i-den-kolde-krig_-amerikanerne-kommer_70392
https://www.dr.dk/drtv/episode/danmark-i-den-kolde-krig_-amerikanerne-kommer_70392
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• Francis Fukuyama : End of History (uddrag) https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=1004  

 

• Samuel P. Huntington: Clash of civilizations (uddrag) 

 

• Walt Disney: Der Fuhrers Face: 

- video - https://www.youtube.com/watch?v=bn20oXFrxxg  

- sangtekst - https://genius.com/Spike-jones-der-fuehrers-face-lyrics  

 

Omfang 

 

42 lektioner a 45 min = 31,5 timer; ca.100 normalsider 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Læreplanens mål: 

̶ dansk historie og identitet 

̶̶ natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nutidigt per-

spektiv 

̶ ideologiernes kamp i det 20. århundrede 

̶ globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv 

̶ historiefaglige metoder 

̶ historiebrug 

 

Fokuspunkter: 

Første verdenskrig 

Mellemkrigstiden 

- Versailles-freden 

- Kriserne 

- De totalitære ideologier og det liberale demokrati 

- Appeasement-politikken 

Anden verdenskrig 

Den kolde krig 

- Europas deling og blokdannelse 

- Våbenkapløb 

- Stedfortræderkrige 

- Økonomisk udvikling, markedsøkonomi og planøkonomi 

- Danmarks position, Grønland og Thulebasen 

Den kolde krigs slutning og verdensordenen efter 

Perspektivering:  

- Verdensordenen efter Sovjetunionens sammebrud 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Skriftligt arbejde 

Gruppefremlæggelser 

Arbejde med digitale læremidler 

 

Retur til forside 

 

 

 

https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=1004
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=1004
https://www.youtube.com/watch?v=bn20oXFrxxg
https://genius.com/Spike-jones-der-fuehrers-face-lyrics
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Titel 3 

 

Ideologier og partier (særfagligt, samfundsfag) 

Indhold Kernestof: 

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! (4.udg.). København: 

Columbus, 2021 s. 100-120  

 

Supplerende stof: 

Statsministerens nytårstale: https://www.stm.dk/statsministeren/taler/mette-
frederiksens-nytaarstale-1-januar-2022/  
 
”Figur 1.3 Socialliberalismens fællestræk med socialisme og liberalisme”: 
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=c4071&L=0 
 
Figur ”Planøkonomi, blandingsøkonomi og markedsøkonomi”: 
https://glsamf.systime.dk/?id=p236 
 
Veganerpartiets politik:  
- Video 1 ”Intro til kapitel 1. Landbrug, fødevarer og fiskeri.”: 

https://youtu.be/MxUXOc2ZbVs 
- Video 2 ”Intro til kapitel 4: Miljø, klima og energi.”: 

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

Populisme eksempel: Trumps indsættelsestale: https://youtu.be/z84sSRiJRNM   
 
”Figur 1 Partimedlemskab i Danmark. Absolutte tal og andel af vælgere, 1945-
2012”: https://videnskab.dk/politologisk-arbog-2016/hvem-melder-sig-ind-i-et-
politisk-parti 
 
”Det er nærmest socialt stigmatiserende at være medlem af et politisk parti”, Ber-
lingske, 06-02-2020 
 
Nazismen: 
- Nazismens ideologi: http://holocaust-

uddannelse.dk/baggrund/nazismensideologi.asp 
- Videoklip: “Nazi Congress in Nuremberg, Germany (1936) | British Pathé”: 

https://www.youtube.com/watch?v=LMbd-UYyEd0 
 
“Socialdemokratiets højredrejning enestående i Europa”, Information, 19-10-2016 
 
”Radikale, DF og Socialdemokratiet holder landsmøder: Mød deres vælgere”, al-
tinget.dk, 14-09-2019 

 

Omfang 

 

Ca. 32 sider 

18 lektioner a 45 min = 13,5 timer 

Særlige fokus-

punkter 

Lærerplanens mål: 

• politiske partier i Danmark og politiske ideologier  
 
Fokuspunkter: 

https://www.stm.dk/statsministeren/taler/mette-frederiksens-nytaarstale-1-januar-2022/
https://www.stm.dk/statsministeren/taler/mette-frederiksens-nytaarstale-1-januar-2022/
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=c4071&L=0
https://glsamf.systime.dk/?id=p236
https://youtu.be/MxUXOc2ZbVs
https://www.facebook.com/watch/?v=410032780166414
https://youtu.be/z84sSRiJRNM
https://videnskab.dk/politologisk-arbog-2016/hvem-melder-sig-ind-i-et-politisk-parti
https://videnskab.dk/politologisk-arbog-2016/hvem-melder-sig-ind-i-et-politisk-parti
http://holocaust-uddannelse.dk/baggrund/nazismensideologi.asp
http://holocaust-uddannelse.dk/baggrund/nazismensideologi.asp
https://www.youtube.com/watch?v=LMbd-UYyEd0
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• De tre grundideologier: Liberalisme, socialisme og konservatisme  

• Varianter af de tre grundideologier 

• Grøn ideologi og populisme   

• Partierne i Folketinget 

• Fordelings- og værdpolitiske skalaer 

• Molins-model  

• Rettigheder og pligter  

• Komparativ metode 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Par- og gruppearbejde 

Informationssøgning  

Retur til forside 

 

 

 

Titel 4 

 

Social arv og ulighed (særfagligt, samfundsfag) 

Indhold Kernestof:  

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! (4.udg.). København: 

Columbus, 2021 s. 83-99  

 

Supplerende stof: 

https://tns-gallup.dk/kompas 

”Børn med bogreoler klarer sig bedre”, Information, 17-02-2008 

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

Statistikker: 

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

- ”Forældres socialklasses betydning for børns karakterer Tabel 7.1” 

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

7.2” 

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

7.3” 

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

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

februar 2008 

Ravn, Karen: ”Pisa: Danmark er blevet bedre til at bryde den sociale arv i sko-

len”, folkeskolen.dk, 23. oktober 2018 

Dokumentar ”En syg forskel”, afsnit 1 og 2. Fra DR.dk maj 2016: 

https://www.dr.dk/drtv/serie/en-syg-forskel_103013 

”Kronik: Mænd i Aalborg Øst lever 18 år kortere end kvinder i Hasseris. Det er 

https://tns-gallup.dk/kompas
https://www.dr.dk/drtv/serie/en-syg-forskel_103013
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helt uacceptabelt”, Information, 02-03-2022 

”Fakta om indkomster or formue”, dst.dk, 27-02-2019: 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/bagtal/2019/2019-02-

11-fakta-om-indkomster-og-formue 

”Tabel 7.6 Holdninger til fattigdom fordelt på hvilket parti man stemte på 5. juni 

2019”. Fra Samfundsstatistik 2020 s. 46 

Prøveeksamen: 

- Statistikker: ”Uddannelse” og ”Karakterfordeling ved 9. klasses afgangsprø-

ve”. Fra ”Forældres manglende ungdomsuddannelser går i arv til deres børn”, 

Politiken, 01-02-2019 

”Forældres manglende ungdomsuddannelser går i arv til deres børn” (Uddrag), 

Politiken, 01-02-2019 

Omfang 

 

Ca. 38 sider 

18 lektioner a 45 min = 13,5 timer 

Særlige fokus-

punkter 

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

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

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

dialog og diskutere en faglig problemstilling 
 
Særlige fokuspunkter 
- Pierre Bourdieus teori om habitus og kapitaler 
- Levevilkårene i Danmark: indkomst, uddannelse, erhverv og position i sam-

fundet 
- De fem socialklasser 
- Social arv og social mobilitet: positiv og negativ social arv, generations- og 

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

marginalisering 
- Kvalitativ metode og kvantitativ metode 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

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

Retur til forside 

 

 

 

 

Titel 5 

 

Senmoderne religion (særfagligt, religion) 

Indhold Kernestof: 

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

”Religionsportalen” af Søren Korshøj Lauersen m.fl.: 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/bagtal/2019/2019-02-11-fakta-om-indkomster-og-formue
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/bagtal/2019/2019-02-11-fakta-om-indkomster-og-formue
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• Hvad er religion? https://religion.systime.dk/?id=467 (også i ”Hvad er religi-

on – Smarts 7 dimensioner.pdf”) 

• Ninian Smarts 7 dimensioner (7 kategorier der udgør en religion): 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c989 (også i ”Hvad er religion 

– Smarts 7 dimensioner.pdf”) 

• Senmoderne religion: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=280 (lig-

ger også som ”Madsen – brillekursus.pdf”) 

• Begreber til senmoderne: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=279 

(ligger også som ”Madsen – brillekursus.pdf”) 

• 9 citater om religion (placer som hhv. indefra og udefra): 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=278 (ligger også som pdf med 

facit) 

• To tilgange til religion (fænomenologi og sociologi): 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=278 (se desuden ” Kildekritik 

og tilgange til religion.pdf”) 

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

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

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

 

Kildetekster (der er analyseret): 

• Anne Behr: ”Bisættelse uden for kirkens stemningsfulde kulisse?”, ateis-

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

• Lars Ahlin: Synet på andre religioner: https://religion.systime.dk/?id=c3166 

(udefra) 

• Jane Winther: Holdninger til religion: https://religion.systime.dk/?id=c4092 

(indefra)  

• John Virkmann: ”En meditationsoplevelse” (i ”Prøveeksamen i religion – 

new age.pdf”) 

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

• “OPGAVE til Church of the flying spaghetti monster.docx” + 

https://www.facebook.com/venganza.dk 

 

Supplerende stof: 

• Centrale begreber i “Begrebstrekant – facit.pdf” 

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

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

• KSP’s PP “New age PP.pdf” 

• KSP’s PP “Smarts 7 dimensioner_PP.pdf” 

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

https://religion.systime.dk/?id=467
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c989
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=280
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=279
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=278
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=278
https://religion.systime.dk/?id=834
https://religion.systime.dk/?id=792
https://religion.systime.dk/?id=847
https://religion.systime.dk/?id=c3166
https://religion.systime.dk/?id=c4092
https://www.facebook.com/venganza.dk
file:///C:/Users/tt/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SJ8HDCQB/•%09https:/hhfvuc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ksp_hhfvuc_dk/EcfQHJcvigNNiDh0C6Lxrm0BlTcX5219QdOD5hcNw4CEzg
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• Screencast om new age: kortlink.dk/2fzqy 

Omfang 

 

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

Særlige fokus-

punkter 

Centrale begreber: 

Smarts 7 dimensioner: 

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

rielle, oplevelsen/tro 

Kildekritiske begreber og metoder/tilgange: 

• Indefra (deltager-perspektiv), udefra (to slag: kritisk og neutralt) 

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

ner  

• Religionssociologi: Studiet af hvordan religiøse mennesker opfører sig 

• Senmoderne religion – centrale begreber: 

• Minimalisme vs. maksimalisme 

• Polarisering vs. pluralisme 

• Synkretisme/eklekticisme 

• Den religiøse aktør/individet der shopper religion 

• Affortryllelse vs. genfortryllelse (individplan) 

• Sekularisering vs. afsekularisering (samfundsplan) 

• Ikke−institutionaliseret religion (flydende, fx new age) 

New age (samlebetegnelse for forskellige praksis og forestillinger i det senmoder-

ne): 

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

religioner 

• Flad netværksstruktur, mere individualistisk (ikke hierarkisk), modkultur 

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

• Monisme/holisme: Helhedstænkning - alt er den samme energi 

• Årsager: globaliseringen og øget informationsteknologi, samt synkretisme  

• Selvspiritualitet: Immanens/iboende guddommelighed (modsat transcendens, hvor det 

guddommelige er udenfor kroppen) 

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

permarked 

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

healing 

Opnået i forhold til bekendtgørelsen:  

- det første af to særfaglige forløb 

- etiske, herunder religionsetiske, problemstillinger 

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

- religionsfaglige metoder (der er arbejdet med grundlæggende kildekritik) 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Diverse arbejdsformer både analoge og digitale, såsom tavleundervisning, klasse-

diskussion, fælles elektronisk portfolio, lærer- og elevoplæg, kollektive og indivi-

duelle skriveøvelser, gruppearbejde, herunder CL. 

Retur til forside 

 

 

 

 

https://hhfvuc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ksp_hhfvuc_dk/EZPmi1euNaRPm2bXD5acb9IBh5AU-r0cLfYD9WCDItgDRA
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Titel 6 

 

Buddhisme (særfagligt, religion) 

Indhold Kernestof: 

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

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

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

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

• Klassisk buddhisme (om legenden, oplysning og livshjulet): 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=172   

• Spiros praksisformer: 

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

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

• Buddhisme i Danmark (konvertitter): 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=238  

Kildetekster (der er analyseret): 

• Nanna Hyldgaard Hansen: ”Jeg vil gerne elske alle levende væsener lige højt” 

(interview med Julie Strobach), Politiken, 19.12.2004: 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c652  

• Pamela Logan: ”Øjenvidne til en tibetansk himmelbegravelse”, 1997 

alumnus.caltech.edu: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c653  

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

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

Supplerende stof: 

• Video: DR: ”5 skarpe om buddhisme”: 

https://www.dr.dk/studie/religion/programmer-om-buddhisme  

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

• Video: Kristian Leth: „Den anden dimension“, S1E6, DR 2013: 

https://www.dr.dk/drtv/se/den-2-dimension_165780  

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

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

følgende sider:  

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

o http://buddha.dk/meditation/   

• ”Prøveeksamen – religion i KS – buddhisme.pdf” + 

https://buddhisme.systime.dk/?id=183  

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

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

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

https://www.godkarma.nu/hvad-er-buddhisme-2/
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=168
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=169
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=172
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=171
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=237
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=238
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c652
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c653
https://www.dr.dk/studie/religion/programmer-om-buddhisme
https://www.dr.dk/drtv/se/den-2-dimension_165780
http://buddha.dk/buddhisme/diamantvejsbuddhisme/
http://buddha.dk/meditation/
https://buddhisme.systime.dk/?id=183
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Særlige fokus-

punkter 

Centrale begreber: 

• Opgør med hinduismen: Asketernes opgør med præsteskabet (brahminerne) 

• De fire ædle sandheder (livet er lides (dhuka), lidelsens årsag (vedhængen/begær), 

lidelsens ophør (nirvana), vejen ud af lidelse (den ædle otteledede vej/middelvejen) 

• Middelvejen (Den ædle otteledede vej): ret anskuelse, ret beslutning, ret tale, ret 

handling, ret levemåde, ret stræben, ret tanke/beslutning, ret koncentration 

• Oplysning (den oplyste tilstand nirvana og den evige udslukkelse parinirvana) – gi-

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

samsara 

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

oplysning) 

• Buddhanatur (i mahayana) og bodhisattva (tulku i tibetansk buddhisme) – alle kan 

opnå frelse/nirvana/oplysning 

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

buddhistiske verdensbillede 

• Reinkarnation (Karma og de 5 skandhaer) 

• De tre juveler/tilflugter (Buddha, Dharma og Sangha) + tibetansk/vajrayana: den 

fjerde tilflugt: lama’en/læremesteren 

• Retninger (Theravada/hinayana, Mahayana, Vajrayana/tibetansk/diamantvejen) 

• Symbiose mellem munke og lægfolk i traditionel buddhisme: Lægfolk giver ris, 

modtager god karma 

• Tibetansk himmelbegravelse (kroppen er kun et hylster, ”sjælen” genfødes)  

• Tibetansk buddhisme (glidefald, tulkulinjer, d. 14. Dalai Lama, tantra) 

• Upaya: De effektive midler til oplysning (i vajrayana) 

• Vestlig buddhisme, d. 17. Karmapa, Lama Ole, konvertitbuddhisme (diamantvejen) 

• Spiros praksisformer (nirvanisk, karmisk og aprotopæisk/magisk) 

• Benarestalen (Buddhas prædiken med de fire ædle sandheder og middelvejen) 

• Meditation (i øst en rituel praksis for at tilintetgøre egoet, i vest selvoptimering og 

mindfulness, mere som new age)  

Opnået i forhold til bekendtgørelsen: 

- udvalgte sider af yderligere en religion (dvs. foruden kristendom og islam) 

- religionsfaglige metoder (der er arbejdet med en progression således at kildekri-

tikken kan sættes i relation til en mere udbygget analyse og fremlægges mundtligt) 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Diverse arbejdsformer både analoge og digitale, såsom tavleundervisning, klasse-

diskussion, fælles elektronisk portfolio, lærer- og elevoplæg, kollektive og indivi-

duelle skriveøvelser, gruppearbejde, herunder CL. 

Retur til forside 
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Titel 7 

 

Demokrati og medborgerskab (tværfagligt)   

Indhold Historie 

 

Kernestof: 

 

• Carl Johan Bryld: Danmark fra oldtid til nutid, Gyldendal: (s. 144-148, 

s. 153-155, s.158, s.169-174, s.174-178, s.193-195, s. 203-205, s. 210-211, s. 

212-214, s. 217-218 

 

Supplerende stof: 

 

• ”Historien om Danmark” afsnit 8 +9, DR  2017-2018. 

 

• Kildetekst: Louis Pio ”Maalet er fuldt!” - 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/louis-pio-

maalet-er-fuldt-1872/  

 

• Kildetekst: Uroligheder i København, 4. april, 1920 (Claus Friisberg: Kilder 

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

 

• Kildetekst: Cay Lembcke: Parlamentarismen, 1931 (Claus Friisberg: Kilder 

til det ny Danmark 1914-1992, Munksgaard, 1996, s. 75-77) 

 

• Artikel om 1866 Grundloven: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-af-28-juli-1866/ 

 

• Udvalgte paragraffer fra junigrundloven 1849: 

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

riges-grundlov-af-5-juni-1849-junigrundloven/  

 

• Udvalgte paragraffer fra 1866-grundloven; 

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-af-

1866  

 

• Artikel om – og tegning af attentatet på J.B.S. Estrup: 

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/attentatet-paa-estrup  

 

 

Samfundsfag 

Kernestof: 

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! (4.udg.). København: 

Columbus, 2021 s. 121-137, 140-166 

 

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! (3.udg.). København: 

Columbus, 20220191 s. 154-158 

 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/louis-pio-maalet-er-fuldt-1872/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/louis-pio-maalet-er-fuldt-1872/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-af-28-juli-1866/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-af-28-juli-1866/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danmarks-riges-grundlov-af-5-juni-1849-junigrundloven/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danmarks-riges-grundlov-af-5-juni-1849-junigrundloven/
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-af-1866
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/den-gennemsete-grundlov-af-1866
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/attentatet-paa-estrup


 

Side 14 af 23 

Supplerende stof: 

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

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

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

”Valgforsker: Derfor er der så mange, der ikke stemmer”, alt.dk,  

”Minimumsstraffe: Politikere afviser at blande sig i domstolenes arbejde”, Ritzau, 

26-01-2018 

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

Youtube klip ”Den parlamentariske styringskæde” (tid: 4:11): 

https://www.youtube.com/watch?v=yw1u8SjLzHE 

”Kronik: Vi skylder vores demokrati at tøjle regeringens magt”, Berlingske, 02-06-

2021 

”Støttepartier tabte armlægning til S: Omstridt offentlighedslov bliver ikke lempet”, 

Altinget, 29-08-2019 

”Ny rapport: Hadefulde ytringer på nettet afholder kvinder fra at blande sig i debat-

ten”, kvinfo.dk, 16-02-2017 

”Fattige vender ryggen til stemmeretten”, Danske Kommuner, nr. 5 2013 

”Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark - En kortlægning”: 
https://viden.sl.dk/artikler/voksne/socialt-udsatte/antidemokratiske-og-
ekstremistiske-miljoeer-i-danmark/  

”Ekstremisme lurer i Midt- og Vestjylland” (uddrag): 

https://www.berlingske.dk/samfund/ekstremisme-lurer-i-midt-og-vestjylland 

”Derfor er demokrati bedre end andre styreformer” (uddrag), videnskab.dk, 04-04-

2017 

Statistik: ”Figur 1 Laveste og højeste valgdeltagelse fordelt på grupper”, 

www.danskekommuner.dk: 

http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/2010/Magasin-33/De-fattige-

stemmer-ikke/   

 

 

Religion 

I religion var det emnet islam og hvordan det spiller imod eller sammen med det 

danske demokrati, særligt ud fra forskellige grupperinger af muslimer. Forløbet var 

delt op i klassisk islam og moderne islam. 

 

Grundbog/baggrundsstof til klassisk islam 

Madsen m.fl: ”Grundbog til religion C”, systime iBog:  

• Fakta om islam: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p157  

• Islams historiske udvikling: 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=158  

• De 5 søjler: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=219    

• Hellige steder: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=221  

https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=254
https://www.borgerforslag.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Borgerforslag
https://www.youtube.com/watch?v=yw1u8SjLzHE
https://viden.sl.dk/artikler/voksne/socialt-udsatte/antidemokratiske-og-ekstremistiske-miljoeer-i-danmark/
https://viden.sl.dk/artikler/voksne/socialt-udsatte/antidemokratiske-og-ekstremistiske-miljoeer-i-danmark/
https://www.berlingske.dk/samfund/ekstremisme-lurer-i-midt-og-vestjylland
http://www.danskekommuner.dk/
http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/2010/Magasin-33/De-fattige-stemmer-ikke/
http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/2010/Magasin-33/De-fattige-stemmer-ikke/
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=p157
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=158
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=219
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=221
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• Dogmer og "Sura 1": https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=160  

Lykke-Kjeldsen m.fl.: Begrebsnøglen til religion, Systime iBog:  

• Overgangsritualer: 
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=160#c479 (også i pdf: 
Overgangsritualer) 

• Ritualtyper: https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=159 

• Podeman Sørensens myte-ritual-model: 
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=161#c493    

Kitir, Deniz: ”Pilgrimsrejsen” fra Klassisk og moderne islam, Systime iBog:  

• 5. søjle (resten af siden ud): https://islam.systime.dk/?id=152#c311 

Grundbog/baggrundsstof til moderne islam: 

Madsen m.fl: ”Grundbog til religion C”, systime iBog:  

• Muslim i Danmark: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=161  

• Det islamiske samfundssyn (sharia og jihad): 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=223 

Reimick, Sofie m.fl.: Kultur og samfund, Systime 2009 

• ”Hjärpes idealtyper (kultur og samf).pdf” fra s. 43-45 

 

Kildetekster (der er analyseret): 

• Koranen, Sura 1 "Åbningen": 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c540  

PDF: ”Kassem vs Hizb ut-Tahrir (GB rel C)” fra Madsen m.fl: Grundbog til religion 

C, s. 114-115, Systime 2012: 

• Kassen, m.fl: ”Vi tror på en sekulær islam”, Politiken feb. 2008  

• Hizb ut-Tahrir: ”Hizb ut-Tahrirs mål”, hizb-ut-tahrir.dk, 02.03.11 

PDF: Hjärpes idealtyper (kultur og samf): 

• Khankan, Sherin: ”Koranen kan tilpasses en hver tid”, Jyllands-Posten dec. 
2001 

• Mawdudi, Mawlana: ”Regeringer er stedfortrædere for Gud”, ukendt oprin-
delse 

PDF: Synopsissæt til første øvelse, ligger i TEAMS: 

• Hizt ut-Tahrir: ”Om samfundet”, ukendt udgiver, ukendt årstal  
 

Andet/supplerende materiale/film: 

• DR: ”5 skarpe om islam” 2014, https://www.dr.dk/studie/religion/5-
skarpe (unilogin og naviger selv til den rigtige udsendelse) 

• KSP Podcast:  

- https://soundcloud.com/user-157385526/islams-opstaen-og-tidlige-
udvikling  

- https://soundcloud.com/user-157385526/islams-5-sojler-myter-og-
ritualer  

• PP: Kaba mekka cirkumambulation 

• Lærerens materiale: ”Hjärpes idealtyper_PP(HHF22).pdf”  

Omfang 

 

Historie: 28 lektioner a 45 min = 21 timer; ca. 51 normalsider 

Samfundsfag: ca. 65 sider. 24 lektioner a 45 min = 18 timer. 

Religion: 24 lektioner a 45 min. = 18 timer. Normalsider: 65 

Særlige fokus-

punkter 

Historie 

Enevælden 

De Nationalliberale 

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=160
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=160#c479
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=159
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/?id=161#c493
https://islam.systime.dk/?id=152#c311
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=161
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=223
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=c540
https://www.dr.dk/studie/religion/5-skarpe
https://www.dr.dk/studie/religion/5-skarpe
https://soundcloud.com/user-157385526/islams-opstaen-og-tidlige-udvikling
https://soundcloud.com/user-157385526/islams-opstaen-og-tidlige-udvikling
https://soundcloud.com/user-157385526/islams-5-sojler-myter-og-ritualer
https://soundcloud.com/user-157385526/islams-5-sojler-myter-og-ritualer
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De slesvigske krige 

Junigrundloven 1849 

1866-grundloven 

Forfatningskampen 

1915-grundloven 

Genforeningen og påskekrisen 

Besættelsen 

Kildekritik/Historisk metode 

 

Samfundsfag 
Lærerplanens mål:   

• politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, 
herunder ligestilling mellem kønnene  

• politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng  

 

Særlige fokuspunkter: 
• Eastons model  
• Styreformer: Demokrati, autokrati, teokrati 
• Direkte og repræsentativt demokrati, konkurrence- og deltagelsesdemokrati 
• Den parlamentariske styringskæde  
• Magtens tredeling  
• Vælger- og partityper  
• Interesseorganisationer og græsrodsbevægelser  
• Lovgivningsprocessen   
• Negativ- og positiv parlamentarisme 
• EU, stat, suverænitet, forordninger, direktiver, danske forbehold  
• Politisk deltagelse samt rettigheder og pligter 
• Statsborger, medborger og modborger  
• Borgerforslag   
• Tillid  
• Ligestilling   
• Medialisering, klassiske og nye medier, sociale medier, politisk dagsorden, spin 

• Politisk deltagelse på sociale medier, demokratisk dialog, ekkokammer  

 

Religion 

Grundlæggende islam: 

• Muhammeds liv og islams grundlæggelse i 600-tallet 

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

• Axis mundi: Kaba’en som verdens centrum (et helligsted) 

• Cirkumambulation: hellig omkringgåen 

• Monoteisme – troen på én Gud 

• Moskeers opbygning, arkitektur og bederetning 

• Allah som verdens skaber og vejleder og mennesket som tilbedende 

• De 5 søjler (obligatoriske ritualer): trosbekendelsen, fasten, almissen, valfar-
ten, tide-bønnen 

• Helligtekster: Koran (åbenbaret) og hadith (profetens sunna/tradition) 

• Shia (”Alis parti”) og Sunnni (”tradition”): splittelse og kalifatet under de fi-

re retledede kaliffer (ligger i podcast-forløbet efter ferien) 

• Overgangsritualer: Van Genneps model (tre faser: adskillelse, liminalfase, 

indlemmelse  – man får en ny status, fx på pilgrimsrejsen til Mekka) 
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• Podeman Sørensens myte-ritualmodel (tre planer: det mytiske, det rituelle 

og virkningens plan) 

• Kultdrama: myten gennemspilles i et ritual 

• Sura 1 (Koranens kapitel 1) om Gud og menneskets rolle 

 

Moderne islam 

• Idealtyperne: Traditionalister vs. modernister 

• Idealtyperne: Fundamentalister/teokrater vs. sekularister 

• Hitz ut-Tahrir (Frihedspartiet) og hvad de står for 

• Sherin Khankan og hvad hun står for 

• Sharialovgivning og forskellige gruppers forhold til det 

• Jihad (den store og lille jihad) 

• Tilladt og forbudt (halal og haram) 

 

Opnået i forhold til bekendtgørelsen (i religion): 

- Islam, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer, her-

under både nutidige og klassiske tekster. 

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

Væsentligste 

arbejdsformer 

Diverse arbejdsformer, såsom virtuelt arbejde, selvstændigt arbejde, skriftligt arbej-

de, klasseundervisning, gruppearbejde, arbejde med IT-læremidler oa. 

Retur til forside 

 

 

 

 

Titel 8 

 

Det Gode Samfund (Tværfagligt)  

Indhold Historie:  
 

Kernestof: 

 

• Andersen, Lars m.fl.: ”Fokus 3 – Fra verdenskrig til velfærd, Gylden-

dal, 2010 – s. 48-62  

 

• Artikel om Kanslergadeforliget (Danmarkshistorien.dk) - 

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

kilder/vis/materiale/kanslergadeforliget-1933/  

 

• Artikel om Fattighjælp omkring århundredeskiftet (Danmarkshistori-

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

kilder/vis/materiale/fattighjaelp-og-tab-af-rettigheder-fra-grundlov-

til-socialreform-1849-1933/  

 

•  Artikel om oliekriserne: 

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/oliekriserne-og-deres-

betydning-for-dansk-oekonomi-1973-1991/  

 

Supplerende Stof: 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kanslergadeforliget-1933/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kanslergadeforliget-1933/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/fattighjaelp-og-tab-af-rettigheder-fra-grundlov-til-socialreform-1849-1933/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/fattighjaelp-og-tab-af-rettigheder-fra-grundlov-til-socialreform-1849-1933/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/fattighjaelp-og-tab-af-rettigheder-fra-grundlov-til-socialreform-1849-1933/
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/oliekriserne-og-deres-betydning-for-dansk-oekonomi-1973-1991/
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/oliekriserne-og-deres-betydning-for-dansk-oekonomi-1973-1991/
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•  ”Jordskredsvalget 1973 – 24 timer vi aldrig glemmer”, DR2, 2009 – fundet 

på www.mitcfu.dk 

 

• ”Ludere, lommetyve og lirekassemænd – afsnit 2 – Der skal ydes før der kan 

nydes,1849-1880”, DRKultur, 2015 

 

• Mini foredrag om velfærdsstatens udvikling – (Aarhus Universitet): 

https://www.youtube.com/watch?v=MdK2a4KdXFQ  

 

• Museumsbesøg på Tekstilmuseet i Herning 

 

• Kildetekst: husmandskonerne beretter ”fra et husmandsbrug i Horsens”, 

(1987) 

 

• Kildetekst: Den danske velfærdsstat og dens kritikere. Jens Otto Krag, 1956 

 

• Billede: Fattiggård i starten af 1900-tallet, fra arkiv.dk 

 

• Lov om folkepensionen, 2. oktober 1956  - fundet på: 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/folkepensionen-1956/ 

 

• Fotografi fra en Fabrik i 1960erne – fundet på:  

https://danmarkshistorien.lex.dk/Ti%C3%A5rsskiftet_som_vendepunkt 

 

• Valgplakat fra Danmarks retsforbund: ”Skatterne ned” ,ca. 1975– fundet på: 

https://www.loc.gov/item/2016651100/ 

 

Samfundsfag 

Kernestof: 

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk Samfundet Op! (4.udg.). København: 

Columbus, 2021 s. 167-217 

 

Supplerende stof: 

”Danmark er verdens næstlykkeligste land”, tv2.dk, 18-03-2022 

”Kapitel II: Konjunktur og offentlige finanser” (uddrag af rapport for Dansk Øko-

nomi 2022), De Økonomiske Råd, forår 2022: 

https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-foraar-2022/kapitel-ii-

konjunktur-offentlige-finanser 

”Det Økonomiske Råd”: https://dors.dk/raad-vismaend/oekonomiske-raad 

”Finansloven”: https://www.ft.dk/da/folkestyret/folketinget/finansloven  

”Stramt og ansvarligt finanslovsforslag med klare prioriteringer til inflationshjælp, 

sundhed og ældre”, fm.dk, 31-08-2022: 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/august/stramt-og-ansvarligt-

http://www.mitcfu.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=MdK2a4KdXFQ
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/folkepensionen-1956/
https://danmarkshistorien.lex.dk/Ti%C3%A5rsskiftet_som_vendepunkt
https://www.loc.gov/item/2016651100/
https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-foraar-2022/kapitel-ii-konjunktur-offentlige-finanser
https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-foraar-2022/kapitel-ii-konjunktur-offentlige-finanser
https://dors.dk/raad-vismaend/oekonomiske-raad
https://www.ft.dk/da/folkestyret/folketinget/finansloven
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/august/stramt-og-ansvarligt-finanslovforslag-med-klare-prioriteringer-til-inflationshjaelp-sundhed-og-aeldre/


 

Side 19 af 23 

finanslovforslag-med-klare-prioriteringer-til-inflationshjaelp-sundhed-og-aeldre/  

”Faktaark. Prognosen i Økonomisk Redegørelse, august 2022”, fm.dk, 31-08-2022: 

https://fm.dk/media/26293/faktaark_prognosen-i-oekonomisk-redegoerelse-

august-2022.pdf 

”Mangel på faglærte kan få voldsomme økonomiske konsekvenser for virksomhe-

der”, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 15-03-2021 

”Debat: Private velfærdsforsikringer næres af utryghed og undergraver velfærden”, 

avisendanmark.dk, 09-07-2021 

”Unik dansk model under pres – derfor kræver 3F mere i dagpenge”, Berlinske, 28-05-

2021 

Dokumentar ”Mit job flyttede til Indien” (30 min.), 2008. Fra CFU 

”Udenlandsk arbejdskraft bidrager til den økonomiske velstand”, Altinget.dk, 13-06-

2018 

”Indvandring – gevinst eller byrde?”, 31-10-2015 

”Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke”, mandagmorgen, 08-

04-2019 

 

Religion 

I religion var der fokus på grundlæggende kristendom, herunder opgøret med jødedommen, samt den 

kristne etik og frelse. Et delemne om Luther, reformation og diakoni trak historiske og kulturelle 

tråde op til velfærdsstatens tanke om universel velfærd.  

 

Grundbog/baggrundsstof: 

Madsen m.fl: ”Grundbog til religion C”, systime iBog:  

• Fakta om kristendommen: 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=285 

• Den historiske Jesus: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=289 

• Den mytiske Kristus: https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=288 

• Kristne forestillinger og Jesusbilleder: 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=294 

Korshøj, Søren m.fl.: Kristendom – tro og praksis, Systime iBog, besøgt efterår 2022: 

• Den kristne grundfortælling: https://kristendom.systime.dk/?id=188  

• Skabelsesmyter: https://kristendom.systime.dk/?id=179  

• Den gamle pagt: https://kristendom.systime.dk/?id=180  

• Den nye pagt: https://kristendom.systime.dk/?id=181  

• Frelse i kristendom: https://kristendom.systime.dk/?id=182  

Reformation og diakoni: 

• PDF: ”Reformationen – et religiøst brud” fra Madsen m.fl.: ”Reformationen 
– et religiøst brud” Kultur og samfund, Systime 2010 (uddrag s. 123-131) 

• ”Luthers liv i syv billeder”, tekst og videoer fra: Mikkelsen, Morten: ”Luthers 
liv i 7 billeder”, Kristeligt Dagblad, 2016: https://www.kristeligt-
dagblad.dk/historier/luther  

• PDF: ”Om diakoni”, Nørhøj, Henning: ”Det vigtigste at vide om diakoni”, 
Kristeligt Dagblad/kristendom.dk 2018, besøgt efterår: 2022: 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/august/stramt-og-ansvarligt-finanslovforslag-med-klare-prioriteringer-til-inflationshjaelp-sundhed-og-aeldre/
https://fm.dk/media/26293/faktaark_prognosen-i-oekonomisk-redegoerelse-august-2022.pdf
https://fm.dk/media/26293/faktaark_prognosen-i-oekonomisk-redegoerelse-august-2022.pdf
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=285
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=289
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=288
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=294
https://kristendom.systime.dk/?id=188
https://kristendom.systime.dk/?id=179
https://kristendom.systime.dk/?id=180
https://kristendom.systime.dk/?id=181
https://kristendom.systime.dk/?id=182
https://www.kristeligt-dagblad.dk/historier/luther
https://www.kristeligt-dagblad.dk/historier/luther
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https://www.kristendom.dk/diakoni  

• PDF: ”Filantropi og diakoni”, Aarslev, Jacob Christian: ”Filantropi og diako-
ni: Da det frivillige arbejde kom til Danmark”, Kristeligt Dag-
blad/kristendom.dk, nov. 2011, besøgt efterår 2022: 
https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/filantropi-og-diakoni-da-det-
frivillige-arbejde-kom-til-danmark  

 

Kildetekster (der er analyseret): 

• Evangeliernes indledning i uddrag fra: 
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=288 

o Matthæus 1 
o Markus 1 
o Johannes 1 

• I pdf’en Etik i NT:  
o Matthæus 5,21-44: Elsk jeres fjender (fra Biblen 2020) 
o Matthæus 7,12: Den Gyldne regel (fra Biblen 1992) 
o Matthæus 22,37: Det største bud i loven (fra Biblen 1992) 
o Matthæus kap. 5,1-16: ”Jesus taler på Bjerget” (fra Biblen 2020) 

• Lukas 10,25‐37: Den barmhjertige samaritaner (fra Biblen 1992) i pdf af 
samme navn 

Reformation og diakoni: 

• PDF: ”To kilder til velfærd” med indhold fra:  
o Drejergaard, Kresten: "Kristendom og politik fra Luther til EU", Fyens 

Stiftstidende, 2010 
o Østergaard, Uffe: "Lutheranismen, danskheden og velfærdsstaten", 

Syddansk Universitetsforlag, 2003. 

• PDF: ”To billeder fra reformationen” (Gregormessen (1479), Århus Dom-
kirke og Alterbordforside (1561), Torslunde Kirke) 

• PDF: ”Lenau - DK set fra Kirken”, Bjarne Lenau Henriksen (korshærspræst): 
”Danmark – set fra Kirkens korshær”, Dansk Kirkeliv, 1983-84, Århus 1983 

• Røndal, Marianne Luna: ”Diakoni er igen kommet på dagsordenen”, folke-
kirken.dk, 18.02.2019, besøgt 17.11.2020: 
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/diakoni-er-igen-kommet-paa-
dagsordenen (OBS: I prøvesynopsis) 

 

 

Andet/supplerende materiale/film (kristendom): 

• Religionsnørden (youtube) om kristendommen: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ii_tst8FglE 

• DR: ”5 skarpe om Jesus”, tilrettelægger: Simon Ankjær Andersen, DR K 

2014, besøgt på: https://www.dr.dk/studie/religion/5-skarpe-om-

kristendommen#!/ (log ind med uni-login og navigér til den rigtige udsendel-

se) 

• Lærerens materiale (pdf’er i TEAMS):  
o Frelse i NT 
o Etik i NT 
o Messias_PP 

Særligt til reformation og diakoni: 

• DR: ”5 skarpe om Luther”, Bjarke Stender (tilrett.) Rikke Hedman (red.), 
m.fl., DR K 2013-14: https://www.dr.dk/studie/religion/5-skarpe-om-
kristendommen#!/ (uni-login + naviger til det rigtige program) 

https://www.kristendom.dk/diakoni
https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/filantropi-og-diakoni-da-det-frivillige-arbejde-kom-til-danmark
https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/filantropi-og-diakoni-da-det-frivillige-arbejde-kom-til-danmark
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/?id=288
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/diakoni-er-igen-kommet-paa-dagsordenen
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/diakoni-er-igen-kommet-paa-dagsordenen
https://www.youtube.com/watch?v=Ii_tst8FglE
https://www.dr.dk/studie/religion/5-skarpe-om-kristendommen#!/
https://www.dr.dk/studie/religion/5-skarpe-om-kristendommen#!/
https://www.dr.dk/studie/religion/5-skarpe-om-kristendommen#!/
https://www.dr.dk/studie/religion/5-skarpe-om-kristendommen#!/
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• DR: "1000 års tro" (om reformationen), Dam, Lea m.fl. (tilrett.), Gadsbøll, 
Katrine m.fl., DR K 2016, besøgt efterår 2022: 
https://www.dr.dk/skole/kristendomskundskab/udskoling/kongens-kamp-
mod-kirken (brug evt. unilogin) 

• PDF: ”Toregimentelære og sekularisering” med indhold fra: 
o Gads religionsleksikon på religion.dk, besøgt sept. 2020: 

https://www.religion.dk/leksikon/toregimentel%C3%A6ren   
o Gads religionsleksikon på religion.dk, besøgt sept. 2020: 

http://www.religion.dk/leksikon/sekularisering  
o Enger, Dorte: Religionskritik, besøgt sept. 2020 (uddrag): 

https://religionskritik.systime.dk/?id=122  

• Lærerens materiale: PDF: ”Luther og reformationen_PP” samt ”Diako-
ni_PP” 

• Fælles PowerPoint og notater lavet af eleverne (i TEAMS) 

 
Bilagsmaterialer til synopsisprojekt: 

”Den danske velfærdsstat og dens kritikere”, Jens Otto krag, 1956 

”Fattiggård i starten af 1900-tallet”, billede 

”Velfærdsstaten har ødelagt næstekærligheden”, 180grader.dk, 12-12-2014 

”Må jeg bo hos dig, når jeg bliver gammel?”, Information, 15-02-2016 

Statistik ”Offentlige udgifter skaleret til 1.000 kr. 2017”. Fra Danmarks Statistik 

Statistik ”Befolkning efter aldersgrupper. 2008-2058”. Fra Nyt fra Danmarks Statistik 

2018       

Omfang 

 

Historie: 22 lektioner a 45 min = 16,5 timer; ca. 55 normalsider 

Samfundsfag: ca. 65 sider. 22 lektioner a 45 min. = 16,5 timer 

Religion: 22 lektioner a 45 min. = 16,5 timer. Normalsider: 62 

Særlige fo-

kuspunkter 

Læreplanens mål: 

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

faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sam-

menhænge i Danmark og i andre lande 

- Øvelser i at undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklings-

tendenser med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data. 

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

fortidige værdier 

- Øvelser i at reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, 

herunder en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur 

- Arbejde med dansk historie og identitet 

- Arbejde med natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i histo-

risk og nutidigt perspektiv 

- Arbejde med forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt per-

spektiv 

 

Særlige fokuspunkter: 

Historie: 

- Kildekritik 

https://www.dr.dk/skole/kristendomskundskab/udskoling/kongens-kamp-mod-kirken
https://www.dr.dk/skole/kristendomskundskab/udskoling/kongens-kamp-mod-kirken
https://www.religion.dk/leksikon/toregimentel%C3%A6ren
http://www.religion.dk/leksikon/sekularisering
https://religionskritik.systime.dk/?id=122
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- Historiebrug 

- Fattighjælp omkring århundredeskiftet 

- Skønsprincip vs. Retsprincip 

- At være værdigt eller uværdigt trængende 

- Tab af borgerrettigheder 

- Kanslergadeforliget 1933 

- Diverse forsikringstiltag omkring århundredeskiftet 

- Den anden industrialiseringsbølge 

- Folkepensionen fra 1956  

- Udbygning af velfærdsstaten i 1960erne 

- Socialdemokratiets rolle i velfærdsstatens udvikling 

- Jordskredsvalget 1973 

- Oliekrisen 1973 

 

Fokuspunkter religion: 

• Den historiske Jesus og den mytiske Kristus 

• Jesus som hersker, dommer og Herrens lidende tjener  

• Kristendommens plot (problemmyte og løsningsmyte) 

• Opgøret med Moseloven: 
o Forskellen på GT og NT  
o Den gamle og den nye pagt 
o Gerningsretfærdighed vs. motivaspektet 

• Frelse ved tro (nåden er gratis) 

• Etik i NT/næstekærlighed:  
o Det dobbelte kærlighedsbud 
o Fjendekærlighed 
o Den gyldne regel  

• Den barmhjertige samaritaner 

Reformation og diakoni: 

• Kun to sakramenter: Dåb og nadver (er med i biblen) 

• Opgør med afladsbreve (frelse for penge) og paven 

• Tro i stedet for gerninger (mennesket er fri til at gøre gode gerninger af sig 
selv) 

• Det direkte gudsforhold: Individuel og inderlig tro 

• Tvivl om man er frelst fører til en særlig arbejdsmoral og til utilsigtet kapita-
lisme 

• Det almene præstedømme: alle er af den gejstlige stand, alle er lige i troen 

• Førte til utilsigtet individualisme: I dag findes mange tusinde protestantiske 
retninger 

• De to regimenter: Det åndelige regimente (religion) og det verdslige regimen-
te (politik) 

• De to regimenter skal adskilles (men blev i praksis samlet under kongen), 
men førte dog senere til sekulariseringen 

• Østergaard: Luther var også fundamentalist, men menighedsråd førte til de-
mokratiske processer 

• Drejergaard: Luther forberedte på sin vis velfærdssamfundet med ideen om 
den gratis frelse (nåde for ingenting) 

• Diakoni: ”Tjeneste”, evangeliet i praksis (dvs. næstekærlighed), oprindeligt en 
kollektiv livsform i oldkirken hvor man delte alt 



 

Side 23 af 23 

• Diakoniens historie: fra 1800-tallet og til i dag hjælpeorganisationer, fx Frel-
sens hær og Rødekros 
 

Opfyldt mål fra bekendtgørelsen: 
- kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer, 

herunder både nu-tidige og klassiske tekster  

– etiske, herunder religionsetiske, problemstillinger 
- religionsfaglig metode 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Skriftligt arbejde 

Individuelle mindre fremlæggelser 

Mindre gruppefremlæggelser 

Arbejde med IT-læremidler 

Prøveeksamen i den særfaglige eksamen 

KS-synopsisøvelse (Prøveeksamen i den tværfaglige eksamen) 

Museumsbesøg på Tekstilmuseet 

 


