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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December 2020/januar 2021 

Institution VUC Storstrøm 

Uddannelse Hf  

Fag og niveau Kultur- og samfundsfag (Historie B, Samfundsfag C og Religion C) 

Lærer(e) Historie: Nis Rode Larsen (NRL), Sidsel Ørskov Pedersen (SIN)  og Ulla Mørk 

Hartmann (ULH) 

Samfundsfag: Nanna Hvenegaard Larsen (NAL), Per Fridberg (PEF) og 

Christine Elmdal Trolle W Petersen (CHT) 

Religion: Ulla Hartmann (ULH) og Troels Lemming Petersen (TRP) 

Hold 4hfx8d40 2019-e (sammenlagt af de to hold: 4hfs8d40 og 4hftd40) 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Kronologiforløb  

Titel 2 Historieopgave (herunder Historisk metode) 

Titel 3 Dagligliv i Danmark 1849-1973 (særfagligt historie)  

Titel 4 Kristendom (særfagligt religion) 

Titel 5 Dansk Politik (særfagligt i samfundsfag) 

Titel 6 Migration og kulturmøde (flerfagligt tema 1) 

Titel 7 Israel/Palæstina (flerfagligt tema 2) 

Titel 8 Tyskland 1918-1945 (særfagligt historie) 

Titel 9 Buddhisme (særfagligt religion) 

Titel 10 Velfærd og økonomi (særfagligt samfundsfag) 
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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

 

Titel 1 

 

 

Kronologiforløb (historieforløb)  

Indhold Grundbøger: 

 

• Kasper Thomsen: Historiefaglig arbejdsbog. Systime (i-bog):  

 Grundlæggende kildeanalyse (p193) 

 Kildeanalysens grundspørgsmål (c414) 

 Værktøjer til analyse af malerier, plakater og fotografier (p362) 

 Værktøjer til analyse af skriftlige kilder (p357)  

 Periodisering (p275) 

 Periodiseringsprincipper (c767) 

• Carl-Johan Bryld: Verden før 1914 – i dansk perspektiv. Systime. (e-bog):  

 Kap. 1: Det gamle Grækenland (p297)  

 Kap. 3: Europæisk middelalder 500-1400 (p194)  

 Kap. 5: Renæssance og reformation (p159)  

 Kap. 9: Industrialismen og arbejderbevægelsen (p68)  

•  Carl-Johan Bryld og Peter Hansen-Damm: Verdenshistorie til hhx. Systime 

(e-bog):  

o Kap. 3: Fra kongemagt til folkemagt (p980) 

• Fra Dorthe Chakravarty og Hanne Mortensen: De danske kvinders historie. 

Systime. (e-bog) 

o  Susanne Giese (1946-2012): Derfor kvindekamp, 1973 (c456) 

• Rigsarkivet: En kort film om kildekritik fra Rigsarkivet 

(https://www.youtube.com/watch?v=Sp_DkxBqEcA)  

• To fotografier af Egtvedpigen til kildeøvelse 

 

 

Omfang 

 

Ca. 18 lektioner – ca 40 ns 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Introduktion til historiefagets metode: kildekritikken gennem små øvelser 

gennemført i undervisningen. Efterfølgende projektarbejde i grupper med fokus 

på at træne kursisternes mestring af det laveste taksonomiske niveau: redegørelse 

af læst stof.  Kursisterne har i den forbindelse arbejdet med en af følgende 

perioder: Antikken, Middelalderen, Renæssancen, Revolutioner, Industrialisering    

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejde i grupper med efterfølgende præsentation i 

plenum     

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sp_DkxBqEcA
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Undervisningsbeskrivelse  
 

 

Titel 2 

 

 

Fake News og historieopgave (særfagligt historieforløb)  

Indhold Grundbøger: 

 

• Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks: LIKE. Center for Information 

og Boblestudier (CIBS) Københavns Universitet. 2019:  

o Kap. 4.1: Fake news og informationskvalitet (side 124-136) 

o Kap. 4.2: Spredning af fake news (side 136-144) 

o Kap. 4.3: Gruppetænkning forstærker fake news (side 144-152) 

o Kap. 4.4: Det postfaktuelle demokrati (side 152-161) 

 

• Dokumentarfilm: Løgnefabrikken – De falske nyheder fra Rusland (DR2, 2018) 

 

• Stop plagiat nu! (website)  

  

• Besøg af og diskussion med journalist fra DR Erkan Özden 

 

• Erkan Özden: Den journalistiske værktøjskasse (website) 

 

Omfang Ca. 21 lektioner (40 ns)  

Særlige 

fokuspunkter 

Fake news som omdrejningspunkt for forløbet som optakt til muligt kommende 

forløb om USA i anledning af det amerikanske præsidentvalg 2020. I forlængelse 

af undervisningens fokus på Fake News, har kursisterne udarbejdet 

historieopgave, hvor metoder og begreber fra Fake News og kildekritikken har 

været anvendt.  

Historieopgaven har endvidere fokuseret på træning af en skriftlige opgaveform 

frem mod SSO.    

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejde og skriftligt produkt (Historieopgaven) 
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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

 

Titel 3 

 

 

Dagligliv i Danmark 1849-2000 (særfagligt historie)  

Indhold Grundbøger 

 

• Fra Knud Ryg Olsen, Olav Søndberg og Peter Frederiksen: Grundbog til 

Danmarkshistorien. Systime. (e-bog): kap. 6: Den danske revolution 

(afsnit: ’Enevælden i modvind’; ’Krig om Slesvig og demokratisk 

grundlov’; ’Ny krig og ny grundlov’), kap. 7: Industrialisering og demokrati 

(hele kapitlet), kap. 8. Verdenskrige og verdenskrise (hele kapitlet), kap. 9: 

Velfærdsstaten (hele kapitlet), kap. 10. Danmark i Europa (hele kapitlet) og 

kap. 11 (afsnit: ’Danmark i EU’) 

 

• Fra Dorthe Chakravarty og Hanne Mortensen: De danske kvinders historie. 

Systime. (e-bog): kap. 5. 1960-1989 Velstandsboom og kvinder i protest  

 

• Fra Kasper Thomsen: Historiefaglig arbejdsbog. Systime (i-bog): Historie som 

begreb (p138), Den historiefaglige genstandsfelt (p353), Historiefaglige 

vidensformer (p270), Kildebrug (p145) og Skriftlige kilder (p357) 

 
 

• ”Den demografiske transitionsmodel” (for Danmark i perioden 1800-
2000), fra Frederiksen, Peter: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime (2006), 
side 154.  

 

Analoge materialer:  

 

Lotte Thorsen: Erindringens pyntesyge i Politiken 2/1-2005 (interview med Henrik 

Dahl) 

Lars Henriksen: Livsportræt: Anno 1899 Torkil Dressø fra Politiken 20/7-2003 

Lars Henriksen: Livsportræt: Asta Hansen i Politiken 3/8-2003 

Lars Henriksen: Livsportræt: Kristine Hansen: 37.500 dages kedsomhed i 

Politiken 10/8-2003  

 

Kilder:  

 
o Knud Ryg Olsen, Olaf Søndberg og Peter Frederiksen: Grundbog til 

Danmarkshistorien. Systime (e-bog):  
 

o o Rubens Dampvæveri, uddrag (p165)  
o o Andelsmejerier (p166)  
o o Om børnearbejde, 1907 (p167)  
o o Vi tjener mere, 1958 (p197)  
o o Ib Stetter: For Danmarks tilslutning til EF, 1971(p201)  
o o Frode Jacobsen: Imod Danmarks tilslutning til EF, 1971(p202)  
o o Familien lever, 1955-1958 (p213)  
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Øvrige digitale ressourcer: 

• www.ted.com: Hans Rosling og den magiske vaskemaskine (2010) 

• Dokumentar: Historien om Danmark: Grundloven, folket og magten, afsnit 3, 

sæson 2 (2017) 

• Uddrag fra første og fjerde afsnit af Fru Stæhr og mysteriet om babyliget på loftet 

(DR, 2020)  

• Første ’Presidential Debate’ mellem Kennedy og Nixon, uddrag (1960) 

• „Danmarks Historie fra 1896 fortalt i levende billeder“ (DVD). Kapitler: 

’Påskekrisen - Kongen begår statskup’, ’Depressionen rammer Danmark’, 

’Steincke reformerer socialsystemet’, ’Den vilde ungdom’, ’Betonbyerne 

skyder op’ og ’Ja til EF’  

• ”Drenge med langt hår? Unaturligt!” (DR, 1965) 

• ”If you can’t join them beat them” (Uffe Ellemann)  

• Uroligheder på Nørrebro 19. maj 1993  

• Quiz: Det danske demokrati, efter 1849 

(danmarkshistorien.dk) 

•  Quiz: Krigen i 1864 

(danmarkshistorien.dk) 

• Quiz: Periodequiz: Kold krig og velfærdsstat 1945-1973 

(danmarkshistorien.dk) 

• Quiz: Velfærdsstaten og de universelle rettigheder, efter 1849 

(danmarkshistorien.dk) 

• Video-oplæg: 1915: demokrati og valgret - historien om "de syv F'er" 

(danmarkshistorien.dk) 

• Dilemmaspillet om 9. april 1940 – Om kontrafaktisk historie  

(danmarkshistorien.dk) 

• Udviklingen i antal kvinder i Folketinget  

• 8 begrebskort med historiefaglige modeller.  

• Power Point fra undervisningen.  

 

 

Omfang 

 

 

Ca. 33 lektioner (ca. 110 ns)  

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Det moderne Danmarks tilblivelse, demokratisering, industrialisering, 

urbanisering, teknologisk udvikling, økonomiske kriser, besættelsestiden, 

velfærdsstatens fremvækst, højkonjunkturen, kvinders vilkår og rettigheder, 

ændrede familieformer, det daglige liv. Danmarks forhold til Europa og verden. 

Den lille historie og den store historie (bl.a. undersøgelse af eget familiestamtræ). 

Kollektiv erindring. Kontrafaktisk historie.  

  

  

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_and_the_magic_washing_machine?language=da&utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
https://www.dr.dk/drtv/episode/historien-om-danmark_-grundloven-folket-og-magten_145572
https://www.dr.dk/drtv/episode/fru-staehr-og-mysteriet-om-babyliget-paa-loftet_150528
https://www.facebook.com/DRHistorie/videos/2437676632912413/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1915-demokrati-og-valgret-historien-om-de-syv-fer/
https://danmarkshistorien.dk/spil-quiz/dilemmaspillet/
https://www.ft.dk/da/folkestyret/folketinget/tal-og-fakta-om-folketinget
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, arbejdsstationer, ekskursion (besøg i 

Folketinget og byvandring på Vesterbro).   
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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

 

Titel 4 

 

 

Kristendom (særfagligt religionsforløb) (ULH og ULH/TRP) 

Indhold Grundbøger: 

Fra Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til Religion C. (e-bog) Systime:  

• Religion i det senmoderne samfund (p138)  

• Fakta om religion i det senmoderne samfund (p139)  

• Hvad er religion? (p140)  

• Hvordan undersøger man religion? (p141) 

• Indefra(emic)/udefra(epic) (c975) 

• Myte (p254) 

• Ritual (p255) 

• Fakta om kristendommen (p151) 

• Den historiske Jesus (p207) 

• Den mytiske Kristus (p208)  

• Hvad tror kristne på? (p212)  

• Forskelle mellem katolicisme og protestantisme (c1243) 

• Det kristne menneskesyn (p213)  

• Kristen etik (p214) 

Fra Katrine Haaning og Søren Laursen: Religionsportalen (I-bog) Systime:  

• Cecilie Rubow: Kosmologi, ritualer og følelser (c3829) 

• Michael Rothstein: Religion er et socialt og kulturelt fænomen (c3830) 

• Phil Zuckerberg: Religion er troen på det overnaturlige (c3833) 

• Religionernes dimensioner - Ninian Smarts model (c937) 

• Kristendommens helligsted (c1452) 

• Ritualer: Dåb og nadver (p524) 

• Karsten Nissen: Evangelisk-luthersk opfattelse af den kristne levevis 

(c2013)   

 

Tekster og andre materialer: 

• Den apostolske trosbekendelse fra www.folkekirken.dk  

• Fra Det danske Bibelselskab (www.bibelen.dk) er læst 

- 1. Mosebog kap. 2,4 – 3,24 (Syndefaldsmyten) 

- Markus kap. 1 (uddrag) 

- Matthæus kap. 1  

- Lukas kap. 1 (uddrag) 

- Johannes kap. 1 (uddrag) 

- Matthæus kap. 25, 31-46 (Verdensdommen),  

- Matthæus kap. 22, 34-46 (Det dobbelte kærlighedsbud)  

- Lukas: kap. 1, kap. 10, 25-37 (Den barmhjertige samaritaner) 

- Matthæus, kap. 5, 21-22 + 43-48 (uddrag fra Bjergprædiken) 

• Altertavle af Gunnar Hansen fra Fårup Kirke, 1950 (p274) 

• Martin Luther: Om det almene præstedømme, 1520 

• Jehovas Vidner – DVD for børn: Adlyd Jehova 

(https://www.youtube.com/watch?v=qa3xGtYt5Xk&feature=youtu.be)  
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• Lise Ludvigsen og Poul Storgaard Mikkelsen: Religion i det senmoderne samfund. 

Systime. 2007. s. 30-31.  

Omfang 

 

21 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Introduktion til religionsfagets forskellige tilgange: fænomenologi, sociologi og 

religionshistorie. Introduktion til begreber, som knytter sig til studiet af religion i 

det senmoderne samfund. Religionsbegrebet og introduktion til Ninian Smarts 

religionsmodel. Introduktion til religionsfaglige metoder og begreber: 

Indefra/udefra synsvinkler, samt tekst og billedanalyse. 

Kursisterne har arbejdet med kristendommens formative periode og 

reformationens betydning for forholdet mellem kirke og menneske samt det kristne 

budskabs fortolkning i en dansk nutid. I forbindelse med ekskursion til København 

besøgtes Kristkirken på Vesterbro. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Primært klasseundervisning med kortere projektforløb i grupper. 
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Undervisningsbeskrivelse  
 

 

Titel 5 

 

Dansk politik (politiske partier og ideologier)  

Indhold Kernestof: 

- Bundgaard, Maria Bruun m.fl.: Samf C – din samfundsfagsbog. Kapitel 6: 

Ideologier og partier. Systime. Link: 

https://samfc.systime.dk/index.php?id=142&L=0 

 

- Bundgaard, Maria Bruun m.fl.: Samf C – din samfundsfagsbog. Kapitel 7: 

Politiske beslutninger. Systime.  

 

- Bundgaard, Maria Bruun m.fl.: Samf C – din samfundsfagsbog. Kapitel 8: 

Politisk deltagelse. Systime. 

 

Supplerende materiale: 

 

- Folketingets undervisningsfilm (”Hvad er et politisk parti?”): 

https://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm 

 

-  Altinget (2019) Overblik: Her er resultatet af folketingsvalget. Link: 

https://www.altinget.dk/artikel/183360-her-er-valgresultatet  

 

- VUC-digital øvelser:  

Ideologierne: https://www.vucdigital.dk/samf_ideologi/ideologi.html 

Partiernes fordelingspolitik: 

https://www.vucdigital.dk/samf_partier/partier.html  

Partiernes værdipolitik: 

https://www.vucdigital.dk/samf_partier/partier_vaerdi_generel.html  

 

- Medborgerskabsprøven: https://www.medborgerskabsproeve.com/  

 

Omfang 

 

20 lektioner á 45 minutter  

Særlige 

fokuspunkter 

I forløbet har fokuspunkterne været følgende: 

- De tre klassiske ideologier (liberalismen, socialismen og konservatismen) + 

socialdemokratisk ideologi og socialliberalismen 

- De politiske partier og deres placering ift. hinanden på højre-/venstreskala 

og ”kompasset” (modellen med både fordelings- og værdipolitisk skala) 

- Politiske begreber: fordelingspolitik, værdipolitik,  

- Partier og vælgere: klasseparti, catch-all-parti, marginalvælger, kernevælger, 

issue-voting, class-voting 

- Demokrati, diktatur, repræsentativt/direkte demokrati, forholdstalsvalg, 

magtens tredeling, parlamentarisme, regering/støtteparti/opposition, 

spærregrænsen 

- Eastons model, Molins model 

- Medborgerskab, statsborgerskab, politiske rettigheder og pligter 

https://samfc.systime.dk/index.php?id=142&L=0
https://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm
https://www.altinget.dk/artikel/183360-her-er-valgresultatet
https://www.vucdigital.dk/samf_ideologi/ideologi.html
https://www.vucdigital.dk/samf_partier/partier.html
https://www.vucdigital.dk/samf_partier/partier_vaerdi_generel.html
https://www.medborgerskabsproeve.com/
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppe-/pararbejde, klassefremlæggelse i grupper, 

klassediskussion, mentimeter, quizlet 
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Undervisningsbeskrivelse  
 

Titel 6 

 

Migration og kulturmøde (flerfagligt forløb) 
 
Historie: NRL, Samfundsfag: PEF/NAL og Religion: ULH/TRP 

Indhold Historie: 

 

Grundbøger, kilder og digitale materialer: 

  

• Bejder; Peter og Kim Boye Holt: Fra huguenotter til afghanere – indvandringens 

historie i Danmark; Systime (2003); kapitel 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 og 12.  

Samt enten kapitel 6, 7 eller 8. 

”Indvandringens historie” (DR dokumentarserie). Afsnit 1, 5 og 6. 

Samt enten afsnit 2 (de der har læst kap. 6 af Bejder), 3 (de der har læst kap. 

7 af Bejder) eller 4 (de der har læst kap. 8 af Bejder). 

• ”Velkommen Mustafa – kronik af direktør Jens Fisker; Dansk 

Arbejdsgiverforening; 1970”  

• Udlændingelove 1983-2002 (opslagsartikel fra danmarkshistorien.dk) 

• Udlændingeloven af 1983 

• I forbindelse med læsning af kapitel 3 (”Danmark 1200-1800”) i Fra 

huguenotter til afghanere – indvandringens historie i Danmark har kursisterne skulle 

vælge at beskæftige sig med ét af tre underemner: ’Den hollandske 

forbindelse’, ’Troende kommer til Danmark’ eller ’Romaer - Sigøjnere’, og 

de har i en kildekritisk øvelse analyseret en primærkilde der knytter sig til 

det valgte underemne (hhv. tekst 4, 6 eller 8).  

• I forbindelse med valgfrihed mellem kap. 6, 7 eller 8 af Bejder, har 

kursisterne skulle analysere enten tekst 20: Om de russiske jøder 1916 (Bejder), 

Aandelig forsorg for tyske flygtninge 1945 (danmarkshistorien.dk) eller tekst 29: 

Begyndende kampe i Ungarn 1957 (Bejder). 

• ”Tekst 15 – Avisomtale fra Lolland-Falsters Stiftstidende d. 21. april 1893” fra 

Bejder; Peter og Kim Boye Holt: Fra huguenotter til afghanere – indvandringens 

historie i Danmark; Systime (2003); side 80.  

• ”Tekst 16 – Annonce” fra Bejder; Peter og Kim Boye Holt: Fra huguenotter 

til afghanere – indvandringens historie i Danmark; Systime (2003); side 80-81. 

• ”Tekst 17 – Artikel i Tyendebladet” fra Bejder; Peter og Kim Boye Holt: 

Fra huguenotter til afghanere – indvandringens historie i Danmark; Systime (2003); 

side 81-82. 

• Dansk indfødsretsprøve  

• ”Nationalismeforskningens paradigmer (Anthony D. Smith)”. Skematisk 

oversigt udarbejdet af underviser med udgangspunkt i Glenthøj, Rasmus: 

Skilsmissen – Dansk og norsk identitet før og efter 1814, Syddansk 

Universitetsforlag (2012), side 20-21. 

• ”Etnocentrisme og kulturrelativisme”. Skematisk oversigt udarbejdet af 

underviser med udgangspunkt i Lund, Allan A.: De etnografiske kilder til 

Nordens tidlige historie, Wormianum (1993).  

• ”Hans Egede og Ludvig Holberg om grønlænderne” 

• ”Danernes oprindelse ifølge de skriftlige kilder” (miniforedrag fra 

danmarkshistorien.dk). 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/udlaendingeloven-af-8-juni-1983/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/aandelig-forsorg-for-tyske-flygtninge-1945/
https://www.indfodsretsprove.dk/gratis-prove
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-danernes-oprindelse-ifoelge-de-skriftlige-kilder/
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• ”Danmarks oprindelse” (miniforedrag fra danmarkshistorien.dk).  

• Uddrag fra Debatten på DR2 (diskussion mellem Morten Messerschmidt og 

Georg Metz om nationalstaten som konstruktion). Varighed: 02:01. 

• Rigsarkivets interaktive tidslinje om flygtninge, indvandrere og udvandrere 

1800-2015  

• Immigrantmuseets hjemmeside  

• ”Danmark på prærien” (DR-dokumentar, 2013). 

• Da danskerne udvandrede (DR webfeature, 2015). 

 

Samfundsfag:  

Kernestof: 

- Bundgaard, Maria Bruun m.fl.: Samf C – din samfundsfagsbog. 

Kapitel 2: Socialisation og identitetsdannelse. Systime. 

- Malling, Frederiksen m.fl.: ’SamfNU’  

Link: https://samfnuc.systime.dk/?id=130  

kap. 2.1.2 ’To kulturbegreber’, kap. 2.2: ’At være dansk’ og kap. 

2.3 ’Mødet med andre kulturer’ 

- Beyer, Frederiksen og Kureer: ’Samfundsfag C’: 

 Link: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=605 

o Kap. 9 ’Kulturelle fællesskaber’ 

o Kap. 11 ’Sociale mønstre og levevilkår’ 

o Kap. 19.4 ’Årsager til globalisering’ og 19.5 

’Globaliseringens konsekvenser’. 

- Blach Hansen, Madsen & Reimick: ’Kultur og Samfund’ kap. ’Har 

vi plads til flygtninge’/’Samfundsfag: Migration og Migrationens 

konsekvenser’. 

 Supplerende materiale: 

- DR Tværs (2018) Maren på 18: Jeg er bange for at blive en bitter, 

gammel dame, der ikke har brugt livet til noget. Link: 

https://www.dr.dk/levnu/maren-paa-18-jeg-er-bange-blive-en-

bitter-gammel-dame-der-ikke-har-brugt-livet-til-noget  

- VUC Digital om samfundstyper. Link: 

https://www.vucdigital.dk/samf_samfundstyper/samfundstyper.htm

l  

- Berlingske (2005) Unge føler sig presset af mange valg. Link: 

https://www.berlingske.dk/samfund/unge-foeler-sig-presset-af-

mange-valg 

- DR (2020): ‘Mor, han er dansker’. Første 15 minutter. Link: 

https://www.dr.dk/drtv/serie/mor-han-er-dansker_146822 

 

Religion:  

Grundbøger: 

Fra Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til Religion C. Systime (e-bog) er læst:  

• Fakta om islam (p157) 

• Islams historiske udvikling (p158) 

• Hvad tror muslimer på? (p222) 

• Religiøs praksis i islam (p159)  

• Obligatoriske ritualer (p219)  

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-danmarks-oprindelse/
https://www.facebook.com/Debatten/videos/-nationalstaten-er-ikke-en-konstruktionsiger-morten-messerschmidt-df-georg-metz-/1898041043570178/
https://www.facebook.com/Debatten/videos/-nationalstaten-er-ikke-en-konstruktionsiger-morten-messerschmidt-df-georg-metz-/1898041043570178/
https://www.sa.dk/da/undervisningstilbud/ungdomsuddannelserne/tidslinjer-kilder-historie/flygtninge-indvandrere-udvandrere-1700-2015-tidslinje-gymnasium-hf/
https://www.sa.dk/da/undervisningstilbud/ungdomsuddannelserne/tidslinjer-kilder-historie/flygtninge-indvandrere-udvandrere-1700-2015-tidslinje-gymnasium-hf/
http://immigrantmuseet.dk/
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/udvandrerne
https://samfnuc.systime.dk/?id=130
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=605
https://www.dr.dk/levnu/maren-paa-18-jeg-er-bange-blive-en-bitter-gammel-dame-der-ikke-har-brugt-livet-til-noget
https://www.dr.dk/levnu/maren-paa-18-jeg-er-bange-blive-en-bitter-gammel-dame-der-ikke-har-brugt-livet-til-noget
https://www.vucdigital.dk/samf_samfundstyper/samfundstyper.html
https://www.vucdigital.dk/samf_samfundstyper/samfundstyper.html
https://www.berlingske.dk/samfund/unge-foeler-sig-presset-af-mange-valg
https://www.berlingske.dk/samfund/unge-foeler-sig-presset-af-mange-valg
https://www.dr.dk/drtv/serie/mor-han-er-dansker_146822
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• Andre ritualer (p220)  

• Hellige steder (p221)  

• Det islamiske samfundssyn (p223) 

• Kan man være muslim i det danske samfund (p161) 

• Maksimalisme og minimalisme (c981)  

• Jan Hjärpe: Indhold, funktion og engagement (c982) 

• Ritualer (p255) 

 

Fra Poul Storgaard Mikkelsen: Religionsportalen. Systime (e-bog) er læst: 

• Sura 2, 177-178 (c397) 

 

Tekster/film og andet materiale: 

• Sura 5, 44-48 fra Koranen i Ellen Wulffs oversættelse.  

Forlaget vandkunsten, 2006.  

• Aminah Tønnsen: Forstå Koranen og profetens sædvane fra hjemmesiden 

www.islamstudie.dk   

• Mustapha Kassem m.fl.: Vi tror på en sekulær islam (Uddrag) fra Politiken 

8/2-2008 

• Hizb ut-Tahrir om synet på samfundet (uddrag) fra Hizb ut-Tahrir, maj, 

2008  

• Manifest for Mariam Moskéen (uddrag) fra hjemmesiden femimam.dk 

(https://femimam.com/manifest/)  

• Vice: Hajj fra Youtube.com 

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

• Hjemmesiden: Islamsvar (http://islamsvar.dk/)  

• Dokumentar: Moskéerne bag sløret, 1. del (TV2, 2016) 

• Naser Khader: Islam må ikke styre dit liv 16. okt. 2015 (www.blogs.bt.dk)  

• Lars Jellestad: Sharia har en politisk og en praktisk del fra Vice.com, 2015 

• Kassem Rachid: Kvindelige imamer kan ikke lede mænd i bøn fra 

religion.dk, 2015 

Omfang Historie: 40 lektioner 

Samfundsfag: 22 lektioner 

Religion: 21 lektioner   

Særlige 

fokuspunkter 

Historie  

Globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv; dansk historie og 

identitet; historiefaglige metoder; historiebrug; indvandringsbølger til Danmark 

gennem historien (hovedfokus har været på indvandring fra ikke-vestlige lande 

siden 1967 men klassen har – gennem et princip om valgmuligheder – beskæftiget 

sig med forskellige eksempler på tidligere indvandringsbølger – herunder f.eks. 

hollænderne på Amager, svenske- og polske roearbejdere, romaer; jøder, 

krigsflygtninge fra verdenskrigene, de ungarske flygtninge etc.); statsdannelse; 

nation, nationalisme og nationalstaten som idé; nationalismeforskningens 

paradigmer; etnocentrisme og kulturrelativisme; strategier til håndtering af etnisk 

identitet (integration; assimilation og segregation). 

 

Samfundsfag 
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- Socialisation: primær, sekundær, dobbelt og multisocialisation 

- De tre samfundstyper: det traditionelle, det moderne, det senmoderne 

- Giddens: adskillelse af tid og rum, udlejring af sociale relationer, øget 

refleksivitet 

- Ziehe: kulturel frisættelse, de tre orienteringsmekanismer (ontologisering, 

potensering, subjektivisering) 

- Goffman: front- og backstage 

- Identitet: de niveauer i identitet (jeg-, personlig, social og gruppeidentitet) 

- Det dynamiske kulturbegreb og det beskrivende kulturbegreb 

- Geert Hofstedes kulturdimensioner 

- Bourdieu: social, økonomisk og kulturel kapital og habitus  

- Stamtavlestrategien, tilvalgsstrategien 

- Pluralistisk integration, assimilation, segregation 

- Thomas Hylland Eriksens identitetsvalg: bindestregsidentitet, den kreolske 

og den rene identitet 

- Globalisering 

- Migrant, indvandrer, flygtning, asylansøger 

- Push- og pullfaktorer 

 

Religion 

Generelt om islam, herunder islams formative periode, de fem søjler, centrale 

personer, myter og trosforestillinger. Islams religiøse praksis.  Introduktion til Jens 

Forman og Jan Hjärpes modeller til analyse af forskellige muslimers fortolkninger 

og forståelser af religionens rolle, betydning og indhold. Tradition overfor religion. 

Indefra- og udefra-synsvinkel. Minoritetsproblematikker. Synet på kvinders rolle i 

religionen med afsæt i Mariam Moskéens virke. 

Væsentligste 

arbejdsforme

r 

Historie: Klasseundervisning, projektarbejde (valgfrie emner), gruppearbejde, 

arbejdsspørgsmål, lektieinklusion, blended learning, synopsis-træning – 

hovedsageligt gennemført som virtuel undervisning. 

Religion: Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, projektarbejde, 

fremlæggelser. En betragtelig del at forløbet er afviklet som virtuel undervisning 

pga. forårets Corona-nedlukning. Forløbet er afsluttet med en synopsis-øvelse, som 

træning frem mod eksamen. 

Samfundsfag: Klasseundervisning/-diskussion og gruppe- og pararbejde, blended, 

virtuel undervisning, analyse af dokumentar, tværfaglig synopsisøvelse, 
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Undervisningsbeskrivelse  
 

 

Titel 7 

 

 

Israel-/Palæstinakonflikten (flerfagligt forløb) 

Indhold Historie:  

Grundbøger: 

Mortensen; Henrik Wiwe: Israel – en stat i Mellemøsten; Systime (2018), iBog: 

https://israel.systime.dk/ (kapitel 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13 og 14. 

 

• ”Palæstina-konflikten - et historisk overblik” (opslag fra hjemmesiden 

Palæstina-info.dk: http://www.palaestina-info.dk/index.php/historien-

1948-67/23-palaestina-konflikten-et-historisk-overblik). 

• "Den nye stat (1947 - 1973)" (opslag fra hjemmesiden israel-online.dk: 

http://www.israel-online.dk/historie/kronologi_kapitel03.php). 

• ”Uddrag fra Theodor Herzls Den Jødiske Stat, 1896” (Israel – en stat i 

Mellemøsten: https://israel.systime.dk/?id=p255).  

• ”Hussein McMahon-brevveksling, 1915-1916” (Israel – en stat i Mellemøsten: 

https://israel.systime.dk/?id=p258). 

• ”Sykes-Picot aftalen; 1916” (Israel – en stat i Mellemøsten: 

https://israel.systime.dk/?id=p259). 

• ”Balfour-erklæringen 2. november 1917” (Israel – en stat i Mellemøsten: 

https://israel.systime.dk/?id=p150). 

• ”King-Crane kommissionens rapport; august 1919” (Bender, Johan: 

Palæstinaproblemet i fortid og nutid, Gyldendal (1986), side 175-178). 

• ”Israels uafhængighedserklæring, 14. maj 1948” (Israel – en stat i Mellemøsten: 

https://israel.systime.dk/?id=p135). 

• ”Loven om Tilbagevenden, 1950” (https://folkedrab.dk/kilder/kilde-

loven-om-tilbagevenden).  

• ”FN-resolution 242, 22. november 1967” (Israel – en stat i Mellemøsten: 

https://israel.systime.dk/?id=p274).  

• ”FN-generalforsamlingens resolution 3236 om Palæstinaspørgsmålet, 22. 

november 1974” (Israel – en stat i Mellemøsten: 

https://israel.systime.dk/?id=p277).  

• ”Oslo-aftalen: Principerklæring om fredsprocessen; 1993” (Israel – en stat i 

Mellemøsten: https://israel.systime.dk/?id=p296).  

• ”Palæstina 1913 – Kimen til konflikt” (dokumentar af Ben Loeterman, 

2015: findes på CFU). Filmens hjemmeside: 

http://1913seedsofconflict.com/. 

• ”Håbet” (dokumentar af B. Z. Goldberg, 2001: 

http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/habet). 

• ”Defamation” (dokumentar af Yoav Shamir; 2009: 

http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/defamation) Findes også på CFU. 

• ”Fra krig til krig – Israel 1948-1967” dokumentar af Blanche Finger og 

William Karel: Findes på CFU 

• ”Bosætterne på vestbredden“ (dokumentar af Shimon Dotan, 2017): 

Findes på CFU. 

https://israel.systime.dk/
http://www.palaestina-info.dk/index.php/historien-1948-67/23-palaestina-konflikten-et-historisk-overblik
http://www.palaestina-info.dk/index.php/historien-1948-67/23-palaestina-konflikten-et-historisk-overblik
http://www.israel-online.dk/historie/kronologi_kapitel03.php
https://israel.systime.dk/?id=p255
https://israel.systime.dk/?id=p258
https://israel.systime.dk/?id=p259
https://israel.systime.dk/?id=p150
https://folkedrab.dk/kilder/kilde-loven-om-tilbagevenden
https://folkedrab.dk/kilder/kilde-loven-om-tilbagevenden
https://israel.systime.dk/?id=p274
https://israel.systime.dk/?id=p277
https://israel.systime.dk/?id=p296
http://1913seedsofconflict.com/
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/habet
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/defamation
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• Interaktivt kort over MENA regionen: 

http://rethinkingschools.aidcvt.com/just_fun/games/mapgame2.shtml.  

 

• Padlets anvendt som generelt redskab for opsamling på øvelser. 

 

Religion: 

Grundbøger:  

Fra Hans-Henrik Fafner m.fl: Israel Palæstina. Historie. Samfund. Religion. (e-bog) 

Systime: 

• Tolkninger af jødedom (p176) 

Fra Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til Religion C. (e-bog) Systime: 

• Myte (p254) 

• Fakta om jødedom 

• Ritualer (p255) 

• Religiøs praksis i jødedom (p147) 

• Sabbat (p200) 

• Bar/Bat Mitzvah (c314) 

• Menneskesyn (p204) 

• Højtiden Pesach (p205) 

• Uddrag af Amidahbønnen (c324) 

• Axis Mundi (c1120) 

• Synagogen og bønnen (p201) 

• Hellige steder (p221) 

Fra Katrine Haaning og Søren Laursen: Religionsportalen (i-bog) Systime 

• Jødiske hovedretninger i nutiden (c906) 

• Hovedretninger i europæisk jødedom (c4505) 

Fra Hans-Henrik Fafner: Jødedom og praksis. (e-bog) Systime 

• Buddene (p132) 

• Kosher (p154) 

Fra Bodil Junker Pedersen m.fl.: Begrebsnøglen til religion (e-bog) Systime: 

• Ritualtyper (p159) 

Fra Dorte Thelander Motzfeldt: Religion: Teori – fænomenologi – metode (e-bog) Systime 

• De syv måder, hvorpå helligstedet kan betragtes (c499)  

Fra Kaj Pinholt Jespersen: Iran – Historie, samfund, religion (e-bog) Systime:  

• Shia-islam (p159) 

 

Tekster og øvrige materialer:  

Fra bibelen.dk udgivet af Bibelselskabet er læst:  

• 1. Mosebog kap 17, 1-14  

• 2. Mosebog kap. 12, 1-20 

• 4. Mosebog, kap. 15, 37-41 

• 5. Mosebog, kap. 11, 18-21 

• Brevkassen: Hvorfor er Jerusalem vigtigt for både jøder, kristne og 

muslimer? 22.01.2018 (https://www.bibelselskabet.dk/brevkassen-

hvorfor-er-jerusalem-vigtig-bade-joder-kristne-og-muslimer) 

• Matthæus, kap. 6, 9-13 (Fadervor) 

Fra Koranen i Ellen Wulffs oversættelse (Vandkunsten, 2006): 

• Sura 1, 1-7 

http://rethinkingschools.aidcvt.com/just_fun/games/mapgame2.shtml
https://www.bibelselskabet.dk/brevkassen-hvorfor-er-jerusalem-vigtig-bade-joder-kristne-og-muslimer
https://www.bibelselskabet.dk/brevkassen-hvorfor-er-jerusalem-vigtig-bade-joder-kristne-og-muslimer
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• Sura 17, 1 

• Sura 5, 44-48 (repetition fra forløb om islam) 

Fra Hanne Følner m.fl.: Kuplen, Muren, Graven (Gyldendal, 2010) s. 114-115:  

• Uddrag af Tekst 33: Profetens natterejse og himmelfærd  

 

Digitale materialer/ressourcer:  

Fra Youtube.com er anvendt:  

• Tie your own TzitTzit for your Tallit (https://youtu.be/HwEmAh8BhaY) 

• How to put on your Tefillin (https://youtu.be/_8ev59arQ_w)  

• How to put on your Tallit (https://youtu.be/YLlZg0bA6mM) 

Film/Tv-produktioner: 

• Hamas: Tro, had og velgørenhed (dokumentar) findes på CFU 

• Når religions splitter familien. Horisont (DR1, 2012). Findes på CFU 

Religion.dk: Hvad er Hamas? (https://www.religion.dk/islam/hvad-er-hamas) 

  

Padlets anvendt som generelt redskab for opsamling på øvelser. 

 

I forbindelse med projektarbejde om shiaislam, med fokus på Muhammeds slægt, 

Ashura, Jihad og begrebet martyrium. Her har kursisterne selv udvalgt og 

undersøgt materialer på internettet.   

 

 

Samfundsfag: 

Kernestof: 

• Zionisme: https://ispa.systime.dk/?id=p161  

• Jødisk identitet:  

https://ispa.systime.dk/?id=p172 

https://ispa.systime.dk/?id=p175  

• Palæstinensisk identitet:  

https://ispa.systime.dk/?id=p179  

https://ispa.systime.dk/?id=p180 

https://ispa.systime.dk/?id=p181  

https://ispa.systime.dk/?id=p182  

• Geert Hofstede: https://sociologiskset.systime.dk/?id=p481  

• Magt:  

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p811 

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p812 

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p813  

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p815    

Supplerende materiale: 

• Artikler om bosætternes magt:  
o Artikel 1: http://boykotisrael.dk/wordpress/bosaettelser/ 
o Artikel 2: http://danskzionistforbund.dk/det-forsvindende-

palaestina-loegn-med-landkort/   

• Links til terrorlister:  
o USA: https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/ 
o EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/da/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0025&from=DA 

• Andet: 

https://youtu.be/HwEmAh8BhaY
https://youtu.be/_8ev59arQ_w
https://youtu.be/YLlZg0bA6mM
https://www.religion.dk/islam/hvad-er-hamas
https://ispa.systime.dk/?id=p161)
https://ispa.systime.dk/?id=p172
https://ispa.systime.dk/?id=p175
https://ispa.systime.dk/?id=p179%C2%A0(Links%20til%20en%20ekstern%20webside.)
https://ispa.systime.dk/?id=p180
https://ispa.systime.dk/?id=p181%C2%A0(Links%20til%20en%20ekstern%20webside.)
https://ispa.systime.dk/?id=p182%C2%A0(Links%20til%20en%20ekstern%20webside.)
https://sociologiskset.systime.dk/?id=p481
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p811
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p812
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p813
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p815
http://boykotisrael.dk/wordpress/bosaettelser/
http://danskzionistforbund.dk/det-forsvindende-palaestina-loegn-med-landkort/
http://danskzionistforbund.dk/det-forsvindende-palaestina-loegn-med-landkort/
https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0025&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0025&from=DA
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o Lærerproducerede PowerPoint-præsentationer  

o Lærerproducerede noter i OneNote 

o Dokumentar: De besatte (2003) 

 

Omfang 

 

Historie: 46 lektioner  

Religion: 28 lektioner 

Samfundsfag: ca. 30 lektioner a 45 min. 

Særlige 

fokuspunkter 

Historie: Globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv; natur, 

teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nutidigt 

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

forskellige typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper; styreformer i 

historisk og nutidigt perspektiv; ideologiernes kamp i det 20. århundrede; 

nationalisme; zionisme; panarabisme; imperialisme; stormagters og regionale 

magters betydning; antisemitisme; militær besættelse; flygtningeproblematik; 

kampen om historien.  

 

I religion har der været arbejdet både med jødedom og islam, dog med fokus på 

jødisk religiøst og sekulært liv i et moderne Israel. Mytebegrebet. Axis Mundi. Jan 

Hjärpes model, religiøs terrorisme, herunder jihad-begrebet, Hamas. Fokus på 

forholdet mellem religion og politik blandt både jøder og muslimer, samt på 

forskellige grupperinger inden for hhv. jødedom og islam i området.   

 

Samfundsfag:  

• Statsdannelse og styreformer  

• Ideologier, herunder zionisme  

• Identiteter, herunder særlige israelske og palæstinensiske identiteter, samt 

socialisering (primær og sekundær)  

• Geert Hofstedes kulturdimensioner  

• Samfundstyper: Traditionelle, moderne og senmoderne  

• Magtformer: ressource, relation og struktur  

• Terrorisme: Nationalistisk, religiøs, politisk og økonomisk 

• Terror eller frihedskamp? – terrorisme som diskurs.  

• Internationale aktører: FN, EU og NATO   

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Historie: Klasseundervisning; gruppearbejde, kortere projektperioder med 

elevproduktion, arbejdsstationer; synopsistræning, Padlet. 

 

Der har været anvendt forskellige undervisningsformer. Både klasseundervisning, 

mindre gruppearbejde og projektarbejde i grupper og individuelt, Padlet.  

 

Samfundsfag: Klasseundervisning, gruppe-/pararbejde, klassediskussion, blended 

learning, virtuel undervisning via Teams, Kahoot.  
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Undervisningsbeskrivelse  
 

Titel 8 

 

Tyskland 1918-1945  

Indhold Historie:  

 

• Carl-Johan Bryld: Verden efter 1914 - i dansk perspektiv, Systime (iBog). Afsnit 

fra bogen: 

 

• Freden: idéer og virkelighed (p542) 

• Ikke forhandlinger, men et diktat (p557)  

• Nationalitetsprincippet og Folkeforbundet (p543) 

• Genforeningen 1920 (p559)  

• Vurderinger af Versailles-freden (p544)  

• 4. Krisen i trediverne (p304) 

• Økonomiske kriser 1918-1939 (p582) 

• Verdenskrisen 1929 (p596) 

• Vejen mod fascismen - Italien (p583) 

• Symboler og idéer (p584) 

• Tyskland: Weimarrepublikkens svaghed (p585) 

• Inflationen 1923 (p600) 

• Verdenskrisen 1929 rammer Tyskland (p601) 

• Hitler og nazistpartiet (p602) 

• Hitlers vej til magten (p586) 

• En nazistisk étpartistat (p604) 

• Nazismens ideologi og tilhængerskare (p605) 

• Antisemitismen (p606) 

• Fortolkninger af nazismen (p587) 

• Vejen mod holocaust (p589) 

• Hvem var ansvarlige (p609) 

• USA: Det store chok i 1929 (p590)  

• New Deal (p591)  

• Keynesiansk politik (p611)  

• Den danske model (592)  

• Samling på midten (p612)  

• Tidslinje – Krisen i 1930’erne (p353) 

• Tidstavle – Krisen i 1930’erne (c3148) 

 

Kasper Thomsen: Historiefaglig arbejdsbog, Systime (iBog). Afsnit fra bogen: 

 

• Historie som begreb (p138) 

• Grundlæggende kildeanalyse (p193) 

• Historiebrug (p144) 

• Historiebrugsformer (p186) 

• Værktøjer til historisk analyse af skriftlige kilder (p357) 

• Værktøjer til historisk analyse af malerier, plakater og fotografier (p362) 

https://verdenefter1914idanskperspektiv.systime.dk/
https://historiefagligarbejdsbog.systime.dk/
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• Seks fotografier fra Weimarrepublikkens periode (Stürmer, Michael: Det tyske 

århundrede (Gyldendal, 1999), side 102, 103, 110-111, 123, 135 og 141). 

• ”Tabeller over inflation” (Bender, Johan og Hans-Kurt Gade: Mellemkrigstiden 

og 2. Verdenskrig 1919-1945 belyst ved kilder (Munksgaard, 1984), side 27). 

• SPD valgplakat (”Hilf dies Haus Schützen”) 1920; SPD valgplakat (”Das sind 

die Feinde der Demokratie! Hinweg Damit!“) 1930, Zentrum valgplakat 

(„Brüning – der Freiheit und Ordnung letztes Bollwerk – Wahrheit Freiheit 

Recht“) 1930; KPD valgplakat (”Schluss mit diesem System”) 1932; NSDAP 

valgplakat (”Unsere letzte Hoffnung: Hitler”) 1932 

• Fire illustrationer af dolkestødslegenden. 

• Kort over afstemningsresultat 1920 (fra Grænseforeningens hjemmeside) 

• ”Nazistpartiets program 1920” (Verden efter 1914, p346) 

• ”Hitler om racelæren, 1925-27” (Verden efter 1914, p345)  

• ”Samtale med Adolf Hitler” (Aalborg Amtstidende, 25. september 1930) 

• ”Antisemitisk billedbog, 1936” – illustrationerne # 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12 og 16 

(p322)   

• ”Rigsdagsbrandforordningen” (Holocaust uddannelse) 

• ”Bemyndigelsesloven” (Holocaust uddannelse)  

• ”Nürnberg racelovene fra september 1935” (Lammers, Karl Christian: Vejen til 

Auschwitz – Det nazistiske Tysklands mord på Europas jøder (Gyldendal 

Uddannelse, 2000) – side 58-59). 

• ”100 året for krigen, der formede Europa - Hvor står vi nu?” (uddrag af TV2 

News’ dækning af 100-året for afslutningen af 1. verdenskrig (2018), lånt via 

CFU); 00:00-06:37. 

• ”Grænseland – Dansk eller tysk”, episode 4 (uddrag af DR-dokumentar fra 

2020); 00:00-23:35. 

• Dokumentar: „The Nazis: A Warning from History”, episode 1: ’Helped into 

Power’ (BBC, 1997); CFU 

• Dokumentar: „The Nazis: A Warning from History”, episode 2: ’Chaos and 

Consent’ (BBC, 1997); CFU 

• Dokumentar: „The Nazis: A Warning from History”, episode 5: ’The road to 

Treblinka’ (BBC, 1997); CFU 

• ”Schindlers Liste” (to scener fra filmen af instruktøren Steven Spielberg; 

1993).   

• “Babylon Berlin”, afsnit 1, sæson 1 (2017). 

• “Babylon Berlin”, afsnit 2, sæson 1 (2017). “Blutmai”-scenen (fra 44:55 til 

53:44). 

• „’Babylon Berlin’ undersøger historien fra et punkt, hvor alt stadig kan ske„ 

(Information 28. december 2018). 

• Dokumentar: „Mellem to krige – skæbner i Europa“, episode 5:8 („Crash“). 

Lånt via CFU. 

• Dokumentar: „The Devil Next Door“, afsnit 1: 'The Devil Lives in 

Cleveland' (Netflix Original, 2019). 

• „Danmarks Historie fra 1896 fortalt i levende billeder“ (DVD). Kapitler: 

’Depressionen rammer Danmark (1930)’ og ’Kanslergadeforliget - en hjælp til 

folket (1933)’. 

• ”Skematisk oversigt over klassiske ideologier og -ismer”. 

https://genforeningen2020.dk/historien/afstemningerne-10-februar-og-14-marts-og-resultatet/
http://www.holocaust-uddannelse.dk/kildetekster/nmagtovertagelse.asp#1
http://www.holocaust-uddannelse.dk/kildetekster/nmagtovertagelse.asp#2
https://www.dr.dk/drtv/episode/graenseland_-dansk-eller-tysk_184763
https://www.information.dk/kultur/2018/12/babylon-berlin-undersoeger-historien-punkt-stadig-kan-ske
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• 8 begrebskort med historiefaglige modeller. 

• Power Point fra undervisningen. 

 

Omfang 

 

Historie: ca. 40 lektioner, ca. 90 normalsider. 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Historie: ideologiernes kamp i det 20. århundrede (nationalsocialisme, fascisme, 

kommunisme, de klassiske ideologier); styreformer i historisk og nutidigt 

perspektiv; forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt 

perspektiv; historiebrug; nedslag i verdens og Europas historie; krisehåndtering i 

mellemkrigstiden; demokratiet under pres; faserne i den nationalsocialistiske race- 

og jødepolitik; intentionalisme og strukturalisme; dansk historie og identitet; 

perspektivering til Danmark og USA i 1930’erne. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Historie: Klasseundervisning; gruppearbejde; arbejdsstationer; arbejdsspørgsmål; 

blended learning; virtuel undervisning. 

 

Retur til forside 
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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

 

Titel 9 

 

Buddhisme (særfagligt religionsforløb) 

Indhold Grundbøger: 

 

• Lene Madsen m.fl.: Grundbogen til Religion C. (e-bog) Systime: 

 Fakta om buddhisme (p169) 

 Buddhismens historiske udvikling (p170) 

 Oversigt over de semitiske religioner (c861) 

 Oversigt over de østlige religioner (c863) 

 Den klassiske buddhisme (p234) 

 Mahayanabuddhismen (p235) 

 Buddhisme i Tibet/Vajrayana/diamantvejen (p237) 

 Religiøse praksis i buddhismen (p171) 

 

• Anders Nielsen: Buddhisme. Introduktion og tekster. (i-bog) Systime: 

 Om tåben (c309) 

 Geshe Pema Samten: Karma (c311) 

 Det buddhistiske ’jeg’ – de fem skandhaer (c303) 

 Tempelfestival: Empukuji Manninko (c641) 

 Buddhismens historie i Vesten (p182) 

 Praksis i Vesten. Immigrantbuddhisme eller konvertitbuddhisme 

(p183) 

 Buddhistisk etik (p155) 

 

• Katrine Haaning og Søren Laursen: Religionsportalen. (i-bog) Systime: 

 Benarestalen (c3860) 

 Religionernes dimensioner (c937) 

 "Livshjulet" https://religion.systime.dk/?id=c3696 

 

Øvrige digitale ressourcer: 

 

• Buddha.dk - Hjemmeside for Karma Kadjy skolen i Danmark  

• Little Buddha - uddrag (1993) på youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=sP5DOwwrJDk  

• Dokumentar: Anne på herrens mark – Buddhisme (TV2Lorry, 2010 )  

• Livshjulet i en interaktiv version (udarbejdet af underviser)  

https://www.thinglink.com/scene/1048457963796168705 

  

 

Omfang 

 

Religion: Ca 17 timer, ca 30 normalsider 

Særlige 

fokuspunkter 

I Religion har der været arbejdet med buddhismen med særligt fokus på en 

sammenligning af den klassiske buddhisme og moderne vestlig buddhisme. 

https://religion.systime.dk/?id=c3696
https://www.youtube.com/watch?v=sP5DOwwrJDk
https://www.thinglink.com/scene/1048457963796168705
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Religiøsitet i senmodernes samfund.  Vi har læst både klassiske tekster og moderne 

tekster,  Metodisk har der været arbejdet med fænomenologi; ritualer, myter 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Forskellige arbejdsformer har været anvendt – både klasseundervisning, par- og 

gruppearbejde. Afsluttet med eksamenstræningsøvelse  
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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Titel 10 

 

Velfærd og økonomi  

Indhold Kernestof: 

• Velfærdsstaten: 
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p470 
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p469 
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p542   

• Forandringer i velfærdsstaten:  
https://politiknu.systime.dk/?id=p770&L=0 
https://politiknu.systime.dk/?id=p769   

• Grundlæggende økonomi:  
https://samfnuc.systime.dk/?id=p135   
https://samfnuc.systime.dk/?id=p147   

• Økonomiske mål:  
https://samfnuc.systime.dk/?id=p148 
https://samfnuc.systime.dk/?id=p180 
https://samfnuc.systime.dk/?id=p181   

• Økonomisk politik:  
https://samfnuc.systime.dk/?id=p179  
https://samfnuc.systime.dk/?id=p181   

• Økonomisk teori: https://samfnuc.systime.dk/?id=c855  
• Globalisering/Velfærdsstatens udfordringer: 

https://samfnuc.systime.dk/?id=p223  

 

Supplerende materiale: 

• Lærerproducerede PowerPoint-præsentationer  

• Lærerproducerede noter i OneNote 

• Lærerproducerede videooplæg  

• Videoklip fra ”Økonomi for dummies med Huxi Bach” (afsnit 1, 2 og 

5) 

Omfang 

 

21 lektioner a 45 min.  

Særlige 

fokuspunkter 

I forløbet har fokuspunkterne været følgende:  

• Velfærdsstatsmodellerne: Den universelle, den selektive og den residuale 

• Forskellige typer af økonomiske understøttelse i den universelle 

velfærdsstat 

• Grundlæggende økonomi: Udbud og efterspørgsel, ligevægtspunkt. 

Markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi. Det 

økonomiske kredsløb.  

• Økonomiske mål: Vækst (BNP), arbejdsløshed, inflation 

• Økonomisk politik: Lempelig og stram finanspolitik, lempelig og stram 

pengepolitik  

• Økonomisk teori: Keynes og Friedman (monetarisme)   

•  Globalisering: Forskellige former for globalisering med fokus på 

politiske og økonomisk globalisering. Fokus på europæisering og EU. 

 

https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p470 (Links%20til%20en%20ekstern%20webside.)
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p469 (Links%20til%20en%20ekstern%20webside.)
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=p542
https://politiknu.systime.dk/?id=p770&L=0
https://politiknu.systime.dk/?id=p769
https://samfnuc.systime.dk/?id=p135%20
https://samfnuc.systime.dk/?id=p147
https://samfnuc.systime.dk/?id=p148
https://samfnuc.systime.dk/?id=p180
https://samfnuc.systime.dk/?id=p181
https://samfnuc.systime.dk/?id=p179
https://samfnuc.systime.dk/?id=p181
https://samfnuc.systime.dk/?id=c855
https://samfnuc.systime.dk/?id=p223
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppe-/pararbejde, klassediskussion, blended learning, 

virtuel undervisning via Teams, Kahoot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


