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Titel 8 Ligestilling og ulighed 

Enkeltfaglige forløb religion 

Titel 9 Kristendom 

Titel 10 Islam 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 1 
 

Bag om den danske velfærdsstat 

Indhold Historie: 
Kernestof: 

 Bryld, Carl-Johan: Danmark – tider og temaer: Kapitel: 8. Det moderne vel-

færdssamfund 1945-1973 (p668, p672, p673, p674, p706, p709) 

 Andersen, Lars: ”Fra fattighjælp til velfærdsstat” i Fokus: Kernestof til histo-

rien: Fra verdenskrig til velfærd, Fokus, Gyldendal, 2006 

Supplerende stof: 

 Historien om Danmark: Enevælde og Oplysningstid: 

https://www.dr.dk/undervisning/tv-serien-historien-om-danmark 

 Bryld, Carl-Johan: Danmark – tider og temaer: Kapitel 5: Nationalisme, demo-

krati og klassesamfund 1814-1901 (p121), (p200), (p123), (p504), (p505) 

 Ekskursion til Nationalmuseets udstilling nyere tid ”Danmarkshistorier 

1660-2000” med fokus på de fire gamle klassepartier og deres vælgergrup-

per 

 En lang række selvfundne kilder i forbindelse med historieopgaven som 

handlede om valgret, seksualitet, samfundsklasserne, udviklingen fra stæn-

dersamfund til klassesamfundet: herunder Junigrundloven, 1849 Frederik 

Bajer, 1886, Carl Plough, 1888, Elisabeth Grundtvig, 1887, Georg Brandes, 

1887, Andrea Nielsen og Olivia Nielsen, 1899 

 Danmarkhistorien.dk: Miniforedrag om de 7 f’er: https://fron-

ter.com/vuc/links/url_redirect.phtml?id=1589722 

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

kilder/vis/?tx_historyview_pi1%5Bmate-

rial%5D=1549&cHash=949f1c50c2e4df1efc974c70ad3cca4c 

 Krøniken episode 6: https://www.dr.dk/drtv/episode/kroeni-

ken_141478#!/08:29 

 Historien om Danmark: Kold Krig og velfærd: https://www.dr.dk/under-

visning/tv-serien-historien-om-danmark 

 KILDE: Mogens Lykketoft om Velfærdsstaten i Danmark Tider og temaer 

(p852) 

 KILDE: Gredahl, Eva: Bistandsloven er en god lov, 1977 i Friisberg, 

Claus: Kilder til en ny verden, Munksgaard, 1986, s. 148-149 

 KILDE: 32-årig kvinde føler sig bundet og beluret. Interview i »Aktuelt«, 

1977  i Friisberg, Claus: Kilder til en ny verden, Munksgaard, 1986, s. 150-151 

 Ugens tegning: Hjælp til selvhjælp, i Altinget, 18. marts 2016: 

https://www.altinget.dk/artikel/ugens-tegning-hjaelp-til-selvhjaelp, besøgt 

30. aug. 2019 

 Stein, Marianne: ”Socialrådgiver: Nej, kontanthjælpsloftet skal ikke rulles 

tilbage”, Jyllandsposten, 28. maj 2019: https://jyllands-posten.dk/debat/kro-

nik/ECE11407875/socialraadgiver-nej-kontanthjaelpsloftet-skal-ikke-rul-

les-tilbage/, besøgt 30. aug. 2019 

https://www.dr.dk/undervisning/tv-serien-historien-om-danmark
https://fronter.com/vuc/links/url_redirect.phtml?id=1589722
https://fronter.com/vuc/links/url_redirect.phtml?id=1589722
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/?tx_historyview_pi1%5Bmaterial%5D=1549&cHash=949f1c50c2e4df1efc974c70ad3cca4c
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/?tx_historyview_pi1%5Bmaterial%5D=1549&cHash=949f1c50c2e4df1efc974c70ad3cca4c
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/?tx_historyview_pi1%5Bmaterial%5D=1549&cHash=949f1c50c2e4df1efc974c70ad3cca4c
https://www.dr.dk/drtv/episode/kroeniken_141478#!/08:29
https://www.dr.dk/drtv/episode/kroeniken_141478#!/08:29
https://www.dr.dk/undervisning/tv-serien-historien-om-danmark
https://www.dr.dk/undervisning/tv-serien-historien-om-danmark
https://www.altinget.dk/artikel/ugens-tegning-hjaelp-til-selvhjaelp
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11407875/socialraadgiver-nej-kontanthjaelpsloftet-skal-ikke-rulles-tilbage/
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11407875/socialraadgiver-nej-kontanthjaelpsloftet-skal-ikke-rulles-tilbage/
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11407875/socialraadgiver-nej-kontanthjaelpsloftet-skal-ikke-rulles-tilbage/
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 Valgdebat folketingsvalget 2019, DR Tv den første partilederdebat 7. maj 

2019 – uddrag om pension 

 BT’s valgtest: https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/test-

dig-selv-saadan-skal-du-stemme/7614806 

 

Samfundsfag: 
Kernestof: Peter Brøndum og Thor Banke Hansen, Luk samfundet op! 

3.udg, Columbus 2017 – Kapitel; 8, 9 (Siderne; 174 - 220) 

 
Suplerende: 
 

 Kort film: ”Danskernes akademi - velfærd Part 1 ” https://www.you-
tube.com/watch?v=s32s0n1ybX0 part 2 https://www.you-

tube.com/watch?v=fg17COhHNX0 part 3 https://www.you-
tube.com/watch?v=Mgox1ux31hM  

 Kort film: ”De tre samfundsmodeller” https://www.you-

tube.com/watch?v=qSdFst0s8U0 
 Vucdigital ”det økonomiske kredsløb” med tilhørende quizzer: 

https://www.vucdigital.dk/samfundsfag/ 
 Dokumentet: ”DE økonomiske mål” (findes på fronter) 
 Power point ”Velfærdsstatens klemmer og løsninger” (findes på fron-

ter) 
 Artikel: ”Velfærdspolitik: Hvad er konkurrencestaten?” Ræson 

22.09.2013 https://www.raeson.dk/2013/hvaderkonkurrencestaten/  
 ”Økonomi for dummies med Huxi (og Karen)” afsnit 1 ”forbrug og 

vækst” DR2 2012. cfu.      
 
Religion: 

 ”KS-bogen” (Maria Madsen et al., Columbus 2015): 
 ”Etik og velfærd” 

 
 Biblen: 
 ”Syndefaldsmyten”: GT, 1. Mosebog, kapitel 1-3 
 ”Den barmhjertige samaritaner”: NT, Luk, kapitel 10,25-37 

 
 ”Næstekærlighed og kristendom” (Søren Krarup, uddrag af bogen ”Den 

kristne tro. Katekismus for voksne”, 1995) 
 

 ”Religion og etik – Grundbog til etik i religionsfaget” (Dorte Motzfeldt, 
Systime, 2016): 

 ”Etiske teorier og metoder” 
 

 ”Forsker vil gøre hjernedøde kvinder til rugemaskiner” (Ulrik Kappel, 
15.2.2017): https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/er-hjernedoede-
kvinder-fremtidens-rugemaskiner  

 

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/test-dig-selv-saadan-skal-du-stemme/7614806
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/test-dig-selv-saadan-skal-du-stemme/7614806
https://www.youtube.com/watch?v=s32s0n1ybX0
https://www.youtube.com/watch?v=s32s0n1ybX0
https://www.youtube.com/watch?v=fg17COhHNX0
https://www.youtube.com/watch?v=fg17COhHNX0
https://www.youtube.com/watch?v=Mgox1ux31hM
https://www.youtube.com/watch?v=Mgox1ux31hM
https://www.youtube.com/watch?v=qSdFst0s8U0
https://www.youtube.com/watch?v=qSdFst0s8U0
https://www.vucdigital.dk/samfundsfag/
https://www.raeson.dk/2013/hvaderkonkurrencestaten/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/er-hjernedoede-kvinder-fremtidens-rugemaskiner
https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/er-hjernedoede-kvinder-fremtidens-rugemaskiner
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 ”Svækker næstekærligheden velfærdsstaten?” (Anton Eg Andersen, 
22.1.2014): https://www.kristendom.dk/sp%C3%B8rg-om-kristen-
dom/sv%C3%A6kker-velf%C3%A6rdsstaten-n%C3%A6stek%C3%A6rlig-
heden  

 
 Film/dokumentar: 
 ”Min barndom i helvede” (2012, CFU) 
 ”Hvad er etik” (2016, CFU) 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 45 X 45 minutter 
Samlet side antal: 140 sider 
Historie: ca. 70 sider 

Samfundsfag: ca. 40 sider 
Religion: 30 sider 

Særlige fokus-
punkter 

 Opstille problemstillinger på alle 3 taksonomiske niveauer 

 Lav en relevant tværfaglig problemformulering 

 Udarbejde en synopsis 

 Bruge alle tre fag til at forstå den danske velfærdsstat 

 Forklare hvorfor den danske velfærdsstat opstod 

 Forklare hvilken udvikling der er sket fra 1849 til i dag mht. sociale 

ydelser 

 Forklare og forstå den økonomiske forudsætning og udviklingen i for-

hold til velfærdsstaten 

 Være kildekritisk og sætte materialer i historisk kontekst 

 Genkende ideologiske og partipolitiske argumenter i materialer om vel-

færdsstaten 

 Forklare og genkende eksempler på næstekærlighedstyper i materialer 

 Forklare og genkende etiktyper i materialer til at forstå velfærdsstaten 

 Forklare og genkende velfærdsstatsmodeller i materialer til at forstå vel-

færdsstaten 

 Vurdere forskellige materialer 

 Vurdere hvordan velfærdsstaten fungerer i dag 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
- Anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i fag-

gruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle 
sammenhænge i Danmark og i andre lande  

- Formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige 
problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes ker-

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

virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede pro-
blemstillinger 

- Diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og for-
tidige værdier 

- Formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes 
taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi 

https://www.kristendom.dk/sp%C3%B8rg-om-kristendom/sv%C3%A6kker-velf%C3%A6rdsstaten-n%C3%A6stek%C3%A6rligheden
https://www.kristendom.dk/sp%C3%B8rg-om-kristendom/sv%C3%A6kker-velf%C3%A6rdsstaten-n%C3%A6stek%C3%A6rligheden
https://www.kristendom.dk/sp%C3%B8rg-om-kristendom/sv%C3%A6kker-velf%C3%A6rdsstaten-n%C3%A6stek%C3%A6rligheden
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- Argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i 
en faglig dialog 

- Kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af 
forskellige synspunkter 

- Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grund-
holdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sam-
menhæng 

 
Historie: dansk historie og identitet, ̶ natur, teknologi og produktions betydninger 

for mennesker i historisk og nutidigt perspektiv ̶ forholdet mellem aktør og struk-

tur i et historisk og nutidigt perspektiv ̶ styreformer i historisk og nutidigt perspek-

tiv ̶ ideologiernes kamp i det 20. århundrede ̶ globalisering og kulturmøder i histo-

risk og nutidigt perspektiv 

 
Samfundsfag: velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund ̶ det 

økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter, ud-

fordringer for velfærdsstaten. 
 
Religion: 

- Etiske, herunder religionsetiske, problemstillinger  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 
 

Gruppearbejde, Læreroplæg, Klassedialog, Individuelt arbejde, Synopsistræ-
ning, Fremlæggelser 
 

 

Titel 2 
 

Kulturmøder 

Indhold Historie: 
Kernestof: 

 Danmark tider og temaer: Kapitel 9: ”Et videnssamfund i globaliserin-
gens tegn” p733, p737 

 Bejder, Peter: ”Indvandring til Danmark efter 1945”: https://danmarks-
historien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-til-danmark-
efter-1945/ 

 Væsentlige temaer i den danske indvandrerdebat på Faktalink.dk: 
https://faktalink.dk/titelliste/den-danske-indvandrerdebat 

Supplerende stof: 
 ”Danmark på Prærien”, dokumentar om den amerikanske by Elk Horn: 

https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&page-
Size=6&search=titel:%20Dan-
mark%20p%C3%A5%20pr%C3%A6rien&orderby=title&Sear-
chID=ac828821-538f-466b-9e55-9a7615940a99&index=1 

 Indfødsretsprøven 2019: https://www.indfodsretsprove.dk/ 
 Dilemmaspilet på folkedrab.dk: http://folkedrab.server003.b14cms.dk/ 
 Lærerforedrag baseret på den tidligere indvandrings historie 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-til-danmark-efter-1945/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-til-danmark-efter-1945/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-til-danmark-efter-1945/
https://faktalink.dk/titelliste/den-danske-indvandrerdebat
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Danmark%20p%C3%A5%20pr%C3%A6rien&orderby=title&SearchID=ac828821-538f-466b-9e55-9a7615940a99&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Danmark%20p%C3%A5%20pr%C3%A6rien&orderby=title&SearchID=ac828821-538f-466b-9e55-9a7615940a99&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Danmark%20p%C3%A5%20pr%C3%A6rien&orderby=title&SearchID=ac828821-538f-466b-9e55-9a7615940a99&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Danmark%20p%C3%A5%20pr%C3%A6rien&orderby=title&SearchID=ac828821-538f-466b-9e55-9a7615940a99&index=1
https://www.indfodsretsprove.dk/
http://folkedrab.server003.b14cms.dk/
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 KILDE: Langvad, Maja Lee, ”Dette er danskerloven” fra digtsamlingen 
Find Holger Danske, 2006 

 KILDE: Hanne Reintoft (DKP) om indvandrere som løntrykkere, 16. de-
cember 1970 på http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kil-
der/vis/materiale/hanne-reintoft-dkp-om-indvandrere-som-loentryk-
kere-1970/ (besøgt d. 01.11 2019) 

 KILDE: ”Velkommen Mustafa” - kronik af direktør Jens Fisker, Dansk Ar-
bejdsgiverforening, 1970 på http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/velkommen-mustafa-kronik-af-direktoer-jens-fi-
sker-dansk-arbejdsgiverforening-1970/ (besøgt d. 01.11 2019) 

 KILDE: Tesfaye, Mattias: Velkommen Mustafa: 50 års socialdemokratisk 
udlændingepolitik, Gyldendal, 2017, side 349 og 352 

 Debatten DR: Slut med flygtninge? 22. juni 2016: 00:56:30-00:58:30: 

https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031609222000 
 KILDE: Hasemann, Ulrik: ”Integration begynder med stemmeretten”, 

Dagbladet Information, 12. juni 2015: https://www.information.dk/de-

bat/2015/06/integration-begynder-stemmeretten#kommentarer, be-
søgt 6. nov. 2019 

 KILDE: Jacques Blum: ”Splinten i øjet, 1986” i Bryld, Carl-Johan: Danmark 
– tider og temaer, Systime, ibog, 2019: https://danmark.sy-
stime.dk/index.php?id=768 

 KILDE: Vermund, Pernille: Islam må ikke få plads i samfundslivet, i Fyens 
Stifttidende, 15. maj 2018: https://fyens.dk/artikel/islam-m%C3%A5-
ikke-f%C3%A5-plads-i-samfundslivet-2018-5-15(8), besøgt 6. nov. 2019 

 

Samfundsfag: 
Kernestof: Peter Brøndum og Thor Banke Hansen, Luk samfundet op! 

3.udg, Columbus 2017 – Kapitel; 4 (Siderne; 44, 53 og 89 - 107) 

 
Supplerende stof:  

 Kort film: begrebsfilm ”Søren Hviid Pedersen fortæller om national- og 
socialkonservatisme” https://www.luksamfundetop.dk/5/kapitel-5/be-
grebsfilm/ 

 Partifilm om indvandring og integration: https://www.luksamfun-

detop.dk/2/kapitel-2/partifilm/indvandring-og-integration/ 
 ”Debatten: Topmøde fra Christiansborg” DR2 (00:00 - 37:20) 1. oktober 

2019 https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-topmoede-fra-christians-

borg_137839 

  ”Samfundsfag: Nypolitisk Skala” Vestegnen HF VUC 12. okt. 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=HDid6-xrBo8  
 Dokumentar: ”DEN PERFEKTE MUSLIM” DK/Dokumentarfilm 2009 fin-

des på mitCFU https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/den-perfekte-

muslim?uniuser=soer005i 
 Geert Hofstedes hjemmeside, et værktøj til at sammenligne landes kulturer 

https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/  
 

 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hanne-reintoft-dkp-om-indvandrere-som-loentrykkere-1970/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hanne-reintoft-dkp-om-indvandrere-som-loentrykkere-1970/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hanne-reintoft-dkp-om-indvandrere-som-loentrykkere-1970/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/velkommen-mustafa-kronik-af-direktoer-jens-fisker-dansk-arbejdsgiverforening-1970/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/velkommen-mustafa-kronik-af-direktoer-jens-fisker-dansk-arbejdsgiverforening-1970/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/velkommen-mustafa-kronik-af-direktoer-jens-fisker-dansk-arbejdsgiverforening-1970/
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031609222000
https://www.information.dk/debat/2015/06/integration-begynder-stemmeretten#kommentarer
https://www.information.dk/debat/2015/06/integration-begynder-stemmeretten#kommentarer
https://danmark.systime.dk/index.php?id=768
https://danmark.systime.dk/index.php?id=768
https://fyens.dk/artikel/islam-m%C3%A5-ikke-f%C3%A5-plads-i-samfundslivet-2018-5-15(8)
https://fyens.dk/artikel/islam-m%C3%A5-ikke-f%C3%A5-plads-i-samfundslivet-2018-5-15(8)
https://www.luksamfundetop.dk/5/kapitel-5/begrebsfilm/
https://www.luksamfundetop.dk/5/kapitel-5/begrebsfilm/
https://www.luksamfundetop.dk/2/kapitel-2/partifilm/indvandring-og-integration/
https://www.luksamfundetop.dk/2/kapitel-2/partifilm/indvandring-og-integration/
https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-topmoede-fra-christiansborg_137839
https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-topmoede-fra-christiansborg_137839
https://www.youtube.com/watch?v=HDid6-xrBo8
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/den-perfekte-muslim?uniuser=soer005i
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/den-perfekte-muslim?uniuser=soer005i
https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
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Religion: 
 ”Grundbog til Religion C” (Lene Madsen et al., Systime 2012): 
 ”Kan man være muslim i det danske samfund” + ”Hvad er en ateist” + 

”Ateismens historiske udvikling” + ”Ateisme i Danmark” + ”Ateistiske 
forestillinger” + ”Ateisme og samfundet” 

 
 ”Religionsfrihed. Islam skal ingen indflydelse have i samfundet” (Per-

nille Vermund, 29.11.17: (https://www.fyens.dk/debat/Religionsfrihed-
Islam-skal-ingen-indflydelse-have-i-samfundet/artikel/3209207)  

 
 “Kirke uden stat? Vi skal passe på med moderne synkretisme” (Michael 

Brorson, 25.2.2013): https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/kirke-
uden-stat-vi-skal-passe-p%C3%A5-med-moderne-synkretisme  

 
 

 Film/dokumentar: 

 ”Den perfekte muslim” (2009, CFU) 
 ”De omvendte: Troende og ateist” (2010, CFU) 
 ”Danmark mod Danmark” (2010, CFU) 

 
  

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 6 x (12 x 45 min) 
Samlet side antal: 110 sider 
Historie: ca. 50 sider 
Samfundsfag: 30 sider 

Religion: 30 sider 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression  
- Anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i fag-

gruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle 
sammenhænge i Danmark og i andre lande  

- Formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige 
problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes ker-
nestof 

- Forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af 
virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede pro-
blemstillinger 

- Diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og for-
tidige værdier 

- Anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå 
forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Dan-
mark i samspil med omverdenen 

- Formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes 
taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi 

- Argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i 
en faglig dialog 

- Kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af 
forskellige synspunkter 

https://www.fyens.dk/debat/Religionsfrihed-Islam-skal-ingen-indflydelse-have-i-samfundet/artikel/3209207
https://www.fyens.dk/debat/Religionsfrihed-Islam-skal-ingen-indflydelse-have-i-samfundet/artikel/3209207
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/kirke-uden-stat-vi-skal-passe-p%C3%A5-med-moderne-synkretisme
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/kirke-uden-stat-vi-skal-passe-p%C3%A5-med-moderne-synkretisme
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- Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grund-
holdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sam-
menhæng 

Historie: 
- Anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå 

forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Dan-
mark i samspil med omverdenen, ̶ natur, teknologi og produktions be-
tydninger for mennesker i historisk og nutidigt perspektiv 

- ̶ forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv 
- ̶ styreformer i historisk og nutidigt perspektiv 

 
Samfundsfag: 

- Undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklings-

tendenser med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data, ̶ 
identitetsdannelse og socialisering ̶ sociale og kulturelle forskelle ̶ politiske 

partier i Danmark og politiske ideologier med fokus på værdipolitik. 

 
Religion: 

- Sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte 
aspekter af dansk, europæisk og global kultur og tænkning 

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

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde, Læreroplæg, Klassedialog, Individuelt arbejde, Synopsistræ-
ning, Fremlæggelser 

 

 

Enkeltfaglige forløb historie 

 

Titel 1 
 

Demokratiets historie 

Indhold Antikken, Grækenland 
 Verden før 1914 (I-bog) Systime p297, p327, p326, p233, 339, 340, 

p328, p334, p332 
 SPILLEFILM: Alexander, 2004: https://hval.dk/mitcfu/materiale-

info.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Alexan-
der&orderby=title&SearchID=7b871ef9-8f54-4ac1-9d2a-

11b36809fe57&index=2 
 Grækenland fra hulemænd til konger: https://hval.dk/mitcfu/materia-

leinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=ti-
tel:%20Gr%C3%A6kerne%20-%20fra%20hu-
lem%C3%A6nd%20til%20konger&orderby=title&SearchID=d294fcb2-
320a-420c-b9ea-843b24428d3e&index=1 

 KILDE: Perikles om det athenske demokrati 
Antikken, Romerriget 

  P236, p346, p354, p355, p356, p539 

https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Alexander&orderby=title&SearchID=7b871ef9-8f54-4ac1-9d2a-11b36809fe57&index=2
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Alexander&orderby=title&SearchID=7b871ef9-8f54-4ac1-9d2a-11b36809fe57&index=2
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Alexander&orderby=title&SearchID=7b871ef9-8f54-4ac1-9d2a-11b36809fe57&index=2
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Alexander&orderby=title&SearchID=7b871ef9-8f54-4ac1-9d2a-11b36809fe57&index=2
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Gr%C3%A6kerne%20-%20fra%20hulem%C3%A6nd%20til%20konger&orderby=title&SearchID=d294fcb2-320a-420c-b9ea-843b24428d3e&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Gr%C3%A6kerne%20-%20fra%20hulem%C3%A6nd%20til%20konger&orderby=title&SearchID=d294fcb2-320a-420c-b9ea-843b24428d3e&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Gr%C3%A6kerne%20-%20fra%20hulem%C3%A6nd%20til%20konger&orderby=title&SearchID=d294fcb2-320a-420c-b9ea-843b24428d3e&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Gr%C3%A6kerne%20-%20fra%20hulem%C3%A6nd%20til%20konger&orderby=title&SearchID=d294fcb2-320a-420c-b9ea-843b24428d3e&index=1
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Gr%C3%A6kerne%20-%20fra%20hulem%C3%A6nd%20til%20konger&orderby=title&SearchID=d294fcb2-320a-420c-b9ea-843b24428d3e&index=1
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 Filmklip: Ted Ed: A glimpse in the life of teenagers in ancient Rome & 
Four sister in ancient Rome 

 KILDE: Cicero om valgkamp 
Oplysningstid: 

 Verden før 1914 – i dansk perspektiv: 

Kapitel 7: Enevælden og Oplysningstiden: p112, p410, p411, p464, p465, 

p466  

Kapitel 8: Revolutionernes epoke: p91, p421, p429, p460, p461 

 

Danmarks demokratisering: 
 Historien om Danmark: Enevælde og Oplysningstid: 

https://www.dr.dk/undervisning/tv-serien-historien-om-danmark 

 Historien om Danmark: Grundloven, folket og magten: 

https://www.dr.dk/skole/historie/tv-serien-grundloven-folket-og-magten 

 Bryld, Carl-Johan: Danmark – tider og temaer: Kapitel 5: Nationalisme, demo-

krati og klassesamfund 1814-1901 (p121), (p200), (p123), (p504), (p505) 

Supplerende stof: 

- Styreformer i Hedegaard Jensen, Ole: Samfundsfag B og C, Systime, ibog: 

https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=205#c622, besøgt 11. sep. 2018 

  

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid:  
Samlet side antal: ca. 60 sider 
 

Særlige fokus-

punkter 

Demokratiets historie fra antikken til i dag: 

̶ nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag med fokus på hvor-
dan demokratiet er opstået, afviklet og udviklet sig i forskellige tidsperioder  
̶ dansk historie og identitet – det danske demokratis oprindelse og hvordan de-
mokratiet blev opfattet og anvendt af de befolkningsgrupper der var i Dan-
mark i 1800-tallet 
̶ natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nuti-
digt perspektiv – med fokus på urbanisering og overgangen fra landbrugssam-
fund til industrisamfund 
̶ forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv 
̶ styreformer i historisk og nutidigt perspektiv – de tre grundformer: demokrati, 
kongedømme, aristokrati eksemplificeret i antikken, middelalder, enevældeti-
den, revolutionerne og demokratiseringen i 1800-tallet 
̶ ideologiernes kamp i det 20. århundrede med fokus på hvordan demokratiet 

kom under pres 
̶ historiefaglige metoder: kildekritik 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde, Læreroplæg, Klassedialog, Individuelt arbejde, Powerpoint-
præsentationer til udfyldning, ekskursion til Nationalmuseets samling ”Dan-
markshistorier 1660-2000 

 

Titel 2 Fra vikingetid til middelalder 

https://www.dr.dk/undervisning/tv-serien-historien-om-danmark
https://www.dr.dk/skole/historie/tv-serien-grundloven-folket-og-magten
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=205#c622
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Indhold Romerrigets sammenbrud og kristendommens udbredelse 
Verden før 1914 – i dansk perspektiv: p365, 367, 298 

Vikingetid 
 Danmark tider temaer: p119, p195, p196, p230, p129  
 Berg Petersen, Irene: ”Hvordan så vikingerne egentlig ud?”, på Viden-

skab.dk: http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvordan-sa-vikin-
gerne-egentlig-ud, besøgt 19.sep. 2019 

 KILDER TIL TOGTER: Angelssaksisk årbog om Lindisfarne c208, Engelsk 
beretning om det første vikingeangreb c206, Nestorkrøniken c212, Ibn 
Fadlan uddrag af danmarkshistorien.dk 

 KILDER TIL KRISTNING: Widukind om Harald Blåtands kristning: p325, 

Adam af Bremen om Harald Blåtands kristning: p324, Krucifiksets udvik-
ling: forskellige krucifikser herunder Aunslevkorset, Aabykrucikset 

 KILDER TIL SAMFUNDSOPBYGNINGEN: Oldislandsk digt om de sociale 
klasser (Rigs Vandring) p308 

 FILM: Historien om Danmark: Vikingetid: https://www.dr.dk/skole/hi-
storie/tv-serien-vikingetiden 

 Filmklip: Vikings Lindisfarne: https://www.you-
tube.com/watch?v=JRNBvID8PhQ 

 Uddrag af SPILLEFILMEN ”THE 13TH WARRIOR”, 1999: 

https://www.youtube.com/watch?v=GkcsLFSAS30 og https://www.you-

tube.com/watch?v=YouJShSS7R8, besøgt 17. juni 2019 

Perspektiv til 1800-tallet: 
 Scherfig, Albert: ” Fortidsbrug i nationalstatens tjeneste: Da vikingetiden 

blev opfundet” i tidsskriftet Baggrund: 24. apr. 2016: http://bag-

grund.com/fortidsbrug-nationalstatens-tjeneste-da-vikingetiden-blev-op-

fundet/, besøgt 23. okt. 2018 

 Eriksen, Thomas Hylland ”Hvad er en nation?” i Kulturforskelle – kulturmø-

der i praksis, Gyldendal, 2003, s. 77-81 

 KILDE: Uddrag af Oehlenschläger, Adam: Der er et yndigt land 

Middelalder og reformation: 
 Verden før 1914 (I-bog) ID: 298, 322, 300, 321, 320, 303, 316, 305, 306 
 KILDE: Gregor d. 7.’s diktat 1075 i Frederiksen, Peter: Grundbog til hi-

storien – fra antikken til enevældens samfund, Systime 
 KILDE: Martin Luther 95 teser, uddrag c883 
 KILDE: Bogmaleri om stænderne p203 
 FILMKLIP: Brian McGuire om kirken og befolkningen c1733 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 24 X 45 minutter 
Samlet sideantal: ca. 50 sider 
 

Særlige fokus-
punkter 

 Gøre rede for hvordan vikingetiden opstod og hvad der er de væsentlig-

ste kendetegn ved denne periode 

 Gøre rede for vikingetidens samfundsopbygning 

 Gøre rede for hvilket kildegrundlag vi har til vikingetiden 

 Forklare om hvorfor vikingerne tog på togter og hvor de tog hen 

http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvordan-sa-vikingerne-egentlig-ud
http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvordan-sa-vikingerne-egentlig-ud
https://www.dr.dk/skole/historie/tv-serien-vikingetiden
https://www.dr.dk/skole/historie/tv-serien-vikingetiden
https://www.youtube.com/watch?v=JRNBvID8PhQ
https://www.youtube.com/watch?v=JRNBvID8PhQ
https://www.youtube.com/watch?v=GkcsLFSAS30
https://www.youtube.com/watch?v=YouJShSS7R8
https://www.youtube.com/watch?v=YouJShSS7R8
http://baggrund.com/fortidsbrug-nationalstatens-tjeneste-da-vikingetiden-blev-opfundet/
http://baggrund.com/fortidsbrug-nationalstatens-tjeneste-da-vikingetiden-blev-opfundet/
http://baggrund.com/fortidsbrug-nationalstatens-tjeneste-da-vikingetiden-blev-opfundet/
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 Forklare hvordan Danmark blev kristent 

 Referere til relevante kilder til vikingetogter og kristningen af danerne 

 Forholde sig kildekritisk til samtidige kilder til vikingetiden 

 Forklare forskellen på et handelsskib og et krigsskib 

 Forklare hvad der ændrede sig i samfundet da norden blev til et kristent 

samfund 

 Gøre rede for middelaldersamfundets opbygning og udbredelse 

 Forklare hvilken rolle kirken havde for det middelalderlige samfund 

 Forstå magtkampen mellem kejser og pave og anvende denne viden på 

materialer om middelalderen 

Kernestof: 

- Vikingernes handelsruter og plyndringsdestinationer 

- Årsagerne til togterne 

- Kulturmøder mellem vikinger, arabere og europæere 

- Samfundsopbygningen i Vikingetiden 

- Vikingesamfundets muligheder og udfordringer for mænd og kvinder 

- Vikinger – sandhed og myte 

- Vikingernes skibe og skibsteknik  

- Indførelse af kristendommen i Danmark 

- Forklaringsmodellerne og kildematerialet til kristendommens indførelse 

- Indsigt i forskellene på et samfund bygget på asetro og et samfund bygget 

på kristendom 

- Overblik og forståelse for kongemagtens udvikling fra vikingetid til midde-

lader 

- Harald Blåtands kongedømme 

- Krucifiksets udvikling – fra krigerkonge til lidende kristus 

- Danmark som del af europæisk kristent fællesskab i middelalderen 

- Magtkampen mellem kirke og kejser i middelalderen 

- Danmark som middelalderkristent samfund herunder de 7 dødssynder 

- Fra det feudale samfund til stændersamfundet – middelalderens tre stænder 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde, Læreroplæg, Klassedialog, Individuelt arbejde, padlet 
 
 
 

 

Titel 3 

 

Verdenskrige og ideologier 

Indhold Europæerne opdagede verden og koloniserede den 
 Verden før 1914, kapitel 6: p471, p472 

Kilde: Columbus finder Cuba, 1492 (p151) 

Kilde: Las Casas om behandlingen af indianerne, 1542 (p149) 

 Kolonialprodukter: Kanel, kaffe, peber, muskatnød, nellike, sukker, te, kar-

toffel, chokolade 

Imperialisme 
Verden efter 1914 (ibog): Verden 1914 (p444), Europas dominans (p517) 
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Kilder: 
 Sir Charles Dilke: Et større Storbritannien, 1868 (p493) 

 Francis Galton: Lad kineserne få Afrika, 1879 (p492) 

 W.F. Blunt: Storbritanniens imperialistiske skæbne, 1921 (p495) 

 Filmklip: TV-serie, BBC: Racismens historie, ep 1, 00-07:00 og ep 2:  

00:20-00:33 

1. verdenskrig: 
Verden efter 1914 (ibog):  

 Konflikter i Europa (p537), Stormagtsforbund (546), Hvorfor brød krigen 

ud? (p539), Freden – ideer og virkelighed (p542), Ikke forhandlinger, men 

et diktat (p557), Vurderinger af Versaillesfreden (544) 

Kilder: 

 En sønderjydes øjenvidneskildring fra Somme-slaget 1916 (p422) 

 Propagandaplakater hvervning af soldater til Første Verdenskrig (p983) 

 Versaillestraktaten (uddrag) (p406) 

 Salmonsens konversationsleksikon 1915-1930 om Race på Runeberg.org: 

http://runeberg.org/salmonsen/2/16/0963.html, besøgt 17. juni 2019 

 

2. verdenskrig: 
Verden efter 1914 (ibog): Krisen i trediverne (p304), Økonomiske kriser 1918-
1939 (p582), Hitlers vej til magten (p586), Hitler og nazistpartiet (p602), Vejen 
mod Holocaust (p589), Anden verdenskrig (p256),  
 
Den kolde krig: 
Barner, Kai Otto V: Den kolde krig (i-bog), Systime 2012, fra kapitel 1:  

Den kolde krig -kamp uden krudt og kugler (p263) 

Kilde: Hvis krigen kommer samt diverse koldekrigs-sange 

Ekskursion til Stevnsfortet 

 

KILDER TIL IDEOLOGIER. 
Liberalisme: Locke, John: Om styreformen (Verden før 1914: p115) (uddrag) og 

Smith, Adam: The wealth of nations (Verden før 1914: c978) (uddrag) 

Kommunisme: Kommunismens manifest (uddrag) (Verden før 1914: p88), Le-

nins aprilteser (Verden efter 1914: p387) (uddrag) 

Fascisme: Marinetto: Futurismens manifest, 1909, Mussolini, kort uddrag (Verden 

efter 1914: p347), Hitler, Mein Kampf kort uddrag (Verden efter 1914: p345), Pro-

pagandaplakater, selvfundne på internettet 

 

Supplerende stof: 

 FILMKLIP: Life in a trench (uddrag af National Geographic om Første ver-

denskrig): https://www.youtube.com/watch?v=_G4ZY66BG38 

 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid:  
Samlet side antal: ca. 60 
 

http://runeberg.org/salmonsen/2/16/0963.html
https://www.youtube.com/watch?v=_G4ZY66BG38
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Særlige fokus-
punkter 

 Sammenhængen mellem imperialismen og verdenskrigene 

 Forståelse for årsagerne til og konsekvenserne af 1. verdenskrig 

 Forståelse for krigstaktik og livet som soldat i skyttegrav under 1. verdens-

krig 

 Indsigt i Versaillestraktatens konsekvenser for Tyskland 

 Krakket på Wall Street og 1930’er-krisen 

 Krisepolitik i USA og Danmark i 1930’erne 

 Raceteorier og racisme i Mellemkrigstiden og frem til holocaust 

 Indsigt i og forståelse for de tre store ideologier: Liberalisme, kommunisme 

og fascisme/nazisme 

 2. verdenskrigs betydning for den bipolære verdensorden der herskede un-

der den kolde krig 

 

̶ nedslag i verdens og Europas historie fra 1500-1962, herunder forskellige typer af 

årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper  

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

perspektiv 

 ̶ forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv 

 ̶ styreformer i historisk og nutidigt perspektiv  

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde, Læreroplæg, Klassedialog, Individuelt arbejde, Fremlæggelser, 
ekskursion, quizlet 
 

 
 

Enkeltfaglige forløb samfundsfag 

 

Titel 1 
 

Politik, ideologi og partier 

Indhold Peter Brøndum og Thor Banke Hansen, Luk samfundet op! 3.udg, Colum-

bus 2017 – Kapitel; 5, 6 (Siderne; 108 - 158) 

 

Suplerende: 

 (se. Endvidere de fællesfaglige forløb) 

 

 Partifilm “ideologier” https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-

1/kapitel-1/partifilm/ideologier/ 

 Kahoot: “Værdi- eller fordelingspolitik” https://cre-

ate.kahoot.it/share/vrdi-eller-fordelingspolitik/83b249e1-c853-

433e-af2b-c38beb7ba1f1 

 Prezi ”Molins model” https://prezi.com/bw7ehgkbshgl/molins-

model/ 

https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-1/partifilm/ideologier/
https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-1/partifilm/ideologier/
https://create.kahoot.it/share/vrdi-eller-fordelingspolitik/83b249e1-c853-433e-af2b-c38beb7ba1f1
https://create.kahoot.it/share/vrdi-eller-fordelingspolitik/83b249e1-c853-433e-af2b-c38beb7ba1f1
https://create.kahoot.it/share/vrdi-eller-fordelingspolitik/83b249e1-c853-433e-af2b-c38beb7ba1f1
https://prezi.com/bw7ehgkbshgl/molins-model/
https://prezi.com/bw7ehgkbshgl/molins-model/
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 Artikel: ”Klima og miljø tager tigerspring til toppen af vælger-

nes dagsorden” Altinget 17. december 2018 https://www.altin-

get.dk/artikel/177810-klima-og-miljoe-tager-tigerspring-til-top-

pen-af-vaelgernes-dagsorden 

 Meningsmåling: https://www.berlingske.dk/barometeret 

 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 3 lektioner ugentligt =  
Samlet side antal: ca. 50 sider 
 

Særlige fokus-

punkter 

̶  politiske partier i Danmark og politiske ideologier 

 ̶  politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund,  

 ̶  politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng 
- kvantitativ og kvalitativ metode. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning, Cooperative learning, virtuel undervisning 10%, projektar-

bejde, skriftligt arbejde, Analyse og diskussion, Gruppearbejde, Pararbejde, In-
dividuelt arbejde, Fremlæggelser. 
 
 

 

Titel 2 
 

Sociologi, social arv og identitetsdannelse 

Indhold Peter Brøndum og Thor Banke Hansen, Luk samfundet op! 3.udg, Colum-

bus 2017 – Kapitel: 1, 2 og 3 (siderne; 12 – 107) 

 

Suplerende: 

(se. Endvidere det fællesfaglige forløb Kulturmøder) 
 

 Dokumentar: ”Blodets Bånd” Pernille Bervald, Christian Sønderby Jep-
sen (2013) 

 Artikel: ”Vil vi bryde negativ social arv, skal vi gribe tidligt ind” Politiken 

25. jul. 2017 https://politiken.dk/indland/art6043964/Vil-vi-bryde-nega-

tiv-social-arv-skal-vi-gribe-tidligt-ind 
 Kvantitataiv undersøgelse om segmentering: https://tns-gal-

lup.dk/da/kompas 
 Kort film ”Internettets betydning for individet” https://fron-

ter.com/vuc/main.phtml 
 Quizlets medsociologiske begreber: https://quizlet.com/362744977/so-

ciologi-p-klassen-flash-cards/ 
 Eleverne har undersøgt partiernes hjemmesider samt fundet stand-

punkter fra partierne, som de har analyseret i Molins model.  
 

 
 

Omfang Anvendt uddannelsestid:  3 lektioner ugentligt = 

https://www.altinget.dk/artikel/177810-klima-og-miljoe-tager-tigerspring-til-toppen-af-vaelgernes-dagsorden
https://www.altinget.dk/artikel/177810-klima-og-miljoe-tager-tigerspring-til-toppen-af-vaelgernes-dagsorden
https://www.altinget.dk/artikel/177810-klima-og-miljoe-tager-tigerspring-til-toppen-af-vaelgernes-dagsorden
https://www.berlingske.dk/barometeret
https://politiken.dk/indland/
https://politiken.dk/indland/
https://politiken.dk/indland/art6043964/Vil-vi-bryde-negativ-social-arv-skal-vi-gribe-tidligt-ind
https://politiken.dk/indland/art6043964/Vil-vi-bryde-negativ-social-arv-skal-vi-gribe-tidligt-ind
https://tns-gallup.dk/da/kompas
https://tns-gallup.dk/da/kompas
https://fronter.com/vuc/main.phtml
https://fronter.com/vuc/main.phtml
https://quizlet.com/362744977/sociologi-p-klassen-flash-cards/
https://quizlet.com/362744977/sociologi-p-klassen-flash-cards/
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 Samlet side antal: ca. 50 sider 

Særlige fokus-
punkter 

- identitetsdannelse og socialisering 

 - sociale forskelle  

- kvantitativ og kvalitativ metode. 

- Identificere elementerne i de vigtigste politiske ideologier og kunne sammenligne 

dem. 

Gennem en konkret undersøgelse af forskellige partiprogrammer og artikelmateri-

ale er den ideologiske forankring blevet undersøgt. 

Identificere interesser bag og konsekvenser af forskellige ideologier.  

Forstå baggrunden for af-ideologiseringen af partierne. Traditionel politisk skala til 

værdipolitik. Skift i vælgeradfærd. 

Undersøge politiske standpunkter ud fra Molins model 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Tavleundervisning, Cooperative learning, virtuel undervisning 10%, projektar-
bejde, skriftligt arbejde, Analyse og diskussion, Gruppearbejde, Pararbejde, In-
dividuelt arbejde, Fremlæggelser. 
 

 

Titel 3 
 

Ligestilling og ulighed 

Indhold Peter Brøndum og Thor Banke Hansen, Luk samfundet op! 3.udg, Colum 

bus 2017 – Kapitel; 1 og 4 (siderne; 12 – 29 og 89 - 107) 

 

Suplerende:  

 

 Artikel ”Status på ligestilling: Om 37 år har kvinder og mænd lige 
mange chefjobs” Politiken 8. marts 2017 https://politiken.dk/oeko-

nomi/dkoekonomi/art5861902/Om-37-%C3%A5r-har-kvinder-og-

m%C3%A6nd-lige-mange-chefjob 
 Artikel: ”Ligestilling kan sikre beskæftigelsen” Jyllands-Posten 31. juli 

2019 https://finans.dk/debat/ECE11519767/ligestilling-kan-sikre-beska-

eftigelsen/?ctxref=ext 
 Artikel ”Debat: Det giver ikke mening at tale om materiel fattigdom i Dan-

mark” Berlingske Sektion 1. 12. november 2016. Joachim B. Olsen MF, Li-

beral Alliance  
 Artikel: ”Debat: Jo, ulighed er et problem” Politiken 8. april 2017. 
 Kort film: ”Wealth ineguality in America” politizane 20. nov. 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=QPKKQnijnsM  
 “Faktaark forskelle og ligheder imellem Danmark og USA” Danmarks 

statistik 21. august 2019 file:///C:/Users/bruger/Downloads/Faktaark-
forskelle-og-ligheder-mellem-Danmark-og-USA-(21-08-2019)%20(1).pdf 

 Artikel: ”Louise og Mihalis trodser tendensen:"Vi vil ikke bo i et ekko-

kammer”" (uddrag) Ugebrevet A4 17. april 2019 https://www.a4me-

dier.dk/artikel/vi-vil-ikke-bo-i-et-ekkokammer 
 

 

https://politiken.dk/oekonomi/dkoekonomi/art5861902/Om-37-%C3%A5r-har-kvinder-og-m%C3%A6nd-lige-mange-chefjob
https://politiken.dk/oekonomi/dkoekonomi/art5861902/Om-37-%C3%A5r-har-kvinder-og-m%C3%A6nd-lige-mange-chefjob
https://politiken.dk/oekonomi/dkoekonomi/art5861902/Om-37-%C3%A5r-har-kvinder-og-m%C3%A6nd-lige-mange-chefjob
https://finans.dk/debat/ECE11519767/ligestilling-kan-sikre-beskaeftigelsen/?ctxref=ext
https://finans.dk/debat/ECE11519767/ligestilling-kan-sikre-beskaeftigelsen/?ctxref=ext
https://www.youtube.com/watch?v=QPKKQnijnsM
file:///C:/Users/bruger/Downloads/Faktaark-forskelle-og-ligheder-mellem-Danmark-og-USA-(21-08-2019)%20(1).pdf
file:///C:/Users/bruger/Downloads/Faktaark-forskelle-og-ligheder-mellem-Danmark-og-USA-(21-08-2019)%20(1).pdf
https://www.a4medier.dk/artikel/vi-vil-ikke-bo-i-et-ekkokammer
https://www.a4medier.dk/artikel/vi-vil-ikke-bo-i-et-ekkokammer
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Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 3 lektioner ugentligt = 
Samlet side antal: ca. 50 sider 

Særlige fokus-
punkter 

- Sociale og kulturelle forskelle 

- Ligestilling imellem kønnene 

- Bourdieus begreber, kapitaler, social arv, mønsterbrydning 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Tavleundervisning, Cooperative learning, virtuel undervisning 10%, projektar-
bejde, skriftligt arbejde, Analyse og diskussion, Gruppearbejde, Pararbejde, In-
dividuelt arbejde, Fremlæggelser. 
 
 

 

Enkeltfaglige forløb religion 

 

Titel 9 
 

Kristendom 

Indhold  ”Grundbog til Religion C” (Lene Madsen et al., Systime 2012): 
- ”Øjenåbner” + ”Kristendommens historiske udvikling” + ”Kristne fore-

stillinger” + ”Kristendommens hovedretninger” 
 

 Biblen: 
- GT 1. Mosebog kap 1-2,25 (Skabelsesmyter) 
- GT 1. Mosebog kap 3 (Syndefaldsmyten) 

- NT, Matt kap 26 (beslutningen om Jesu død) 
- NT Matt kap 27 (Dommen over Jesus) 
- NT Matt kap 28 (Jesu opstandelse) 
- NT Matt 5-7 (uddrag) (Bjergprædiken) 
- GT 2. Mosebog 20,9-11 (10 bud) 

 
 Film/dokumentar: 
- ”5 skarpe om kristne ritualer” (2014, CFU) 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 15 x 45 min. 
 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
- Kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske og danske frem-

trædelsesformer, herunder både nutidige og klassiske tekster 
- Religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid 

og nutid  
- Religionsfaglige metoder 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 
 

Gruppearbejde, Læreroplæg, Klassedialog, Pararbejde, Individuelt arbejde, 
Fremlæggelser 
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Titel 10 
 

Islam 

Indhold  ”Grundbog til religion C” (Lene Madsen et al., Systime 2012): 
- ”Øjenåbner” + ”Islams historiske udvikling”+ ”Religiøs praksis i islam” + 

”Islamiske forestillinger” + 
 

 ”Muslimernes religion” (Jens Forman, 2007) 
- ”Tekst 6: Profetens himmelrejse” 

 
 Film/dokumentar: 
- “How Islam began in 10 minutes”: 

https://www.youtube.com/watch?v=PDxKxnVZtgo  
- ” World's Largest Pilgrimage - Hajj Documentary”: 

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

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid:  12 x 45 min. 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
- Islam, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædel-

sesformer, herunder både nutidige og klassiske tekster  
- Religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid 

og nutid 
- Religionsfaglige metoder 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde, Læreroplæg, Klassedialog, Pararbejde, Individuelt arbejde, 
Fremlæggelser, Ekskursion til Nusrat Djahan Moskeen 

 
 

Titel 11 
 

Satanisme 
 

Indhold Knud Erik Andersen, Satans yngel og guds børn, 1998. ”Jeg er satanist!” 

Anton Zsandor laVey, Satans bibel, De ni sataniske erklæringer. Genstande til brug 

ved satanisk magiske ritualer.  

Satan gudssønnen, der blev hersker i helvede, Kristeligt dagblad 22.11.11 

Hvorfor Satan? Satanisk forums hjemmeside 1.01.16 

Satanisk dåb, Frydenvedsatan.dk 1.01.05 

Omstridt statue rejst i USA, kristeligt dagblad 29.07.15 

 

Musikvideo: Ghost, He is!, Mercyfull Faith, The Oath. 

Youtubeklip: https://www.youtube.com/watch?v=T1zsIk6WcNM&t=1466s 

(Den sataniske højmesse i klip)  

https://www.youtube.com/results?search_query=king+diamond+inter-

view+dansk  (King Diamond interview i Eleva2ren) 

https://www.youtube.com/watch?v=PDxKxnVZtgo
https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI
https://www.youtube.com/watch?v=T1zsIk6WcNM&t=1466s
https://www.youtube.com/results?search_query=king+diamond+interview+dansk
https://www.youtube.com/results?search_query=king+diamond+interview+dansk
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https://www.youtube.com/results?search_query=la+vey ( Anton Zsandor Lavey i 

Pyne show) 

Film: Satans kirke, DR2 

   

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 15 x 45 min. 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 
- Udvalgte sider af yderligere én religion  
- Religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid 

og nutid 
- Religionsfaglige metoder 
- Diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og for-

tidige værdier 
- Sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte 

aspekter af dansk, europæisk og global kultur og tænkning 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Gruppearbejde, Læreroplæg. 

 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=la+vey

