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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Dec./jan. 19/20 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Kultur og samfundsfaggruppen 

Lærer(e) Historie: Else Trier (ET), 2019 (efterår): Cecilie Kudal (CKU) 

Samfundsdag: Stina Nissen (SNV),  

Religion: 2018 (forår-efterferien) Dorte Thelander Motzfeldt (DTM) 

               2018 (efterår – jul) Lisa Kristine Eriksen (LKE) 

               2019 (forår): Signe Voigt Knudsen (SVN) 

               2019 (efterår): Cecilie Kudal (CKU) 

Hold 3 R  

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Verdenshistoriens lange linjer 

Titel 2 Danmarkshistoriens lange linjer inkl. historieopgaven 

Titel 3 Kulturmøde og kultursammenstød: Kristendom og Islam i Spanien 

Titel 4 Kolonisering og Danmark 

Titel 5 Danmark: Kristendom, partier og indvandring  

Titel 6 EU og parlamentsvalget 

Titel 7 Magt og lederskab 

Titel 8 
Velfærd  

Særfagligt forløb Samfundsfag 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Verdenshistoriens lange linjer 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof. 

 

Kernestof 

- Menneskets evolution (red.) Fra: http://videnskab.dk/25-soforklaringer/menne-

skets-evolution  okt. 17 

- Det danske bibelselskab, Bibelen, Det gamle testamente, 1. mosebog kap. 1+2 

- Demokratiets rødder fra: http://static.uvm.dk/Publikationer/2008/demokratika-

non/kap01.html okt. 17 

- Platons hulelignelse fra: https://da.wikipedia.org/wiki/Hulelignelsen okt. 17 

- Polis og styreformer fra: DTV-atlas Bind 1 side 49 

- Perikles om Athens forfatning. Fra: Thukydids historie II, Gertz 1897-98 

- Rafaels skole i Athen fra: https://no.wikipedia.org/wiki/Skolen_i_Athen jan. 18 

- Kort over romerrigets ekspansion. Fra: Kai R. Lehtonen, Verdenshistorie på kort, s. 

4-5 

- Joh. B. Koch, Cæsar: Af Gallerkrigene, kap. VI, afsnit 21-28.Sæd og skik hos Ger-

manerne 

- Det danske bibelselskab, Bibelen, Det nye testamente lukasevangeliet kap. 2, 1-21.  

-  

Supplerende stof:  

- Om historisk metode 

- Gruppearbejde:  

- omkring de første højkulturer: Relevante sider i Denstoredanske.dk + Wikipe-

dia.dk 

- omkring de græske filosoffer.  Relevante sider i Denstoredanske.dk + Wikipe-

dia.dk 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 24 lektioner af 45 min.  

 

Materiale:                        25 sider  

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Faglige mål: 

- Redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundhold-

ninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng 

-  reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder 

en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur 

-  diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og forti-

dige værdier 

 

 

 

http://videnskab.dk/25-soforklaringer/menneskets-evolution
http://videnskab.dk/25-soforklaringer/menneskets-evolution
http://static.uvm.dk/Publikationer/2008/demokratikanon/kap01.html%20okt.%2017
http://static.uvm.dk/Publikationer/2008/demokratikanon/kap01.html%20okt.%2017
https://da.wikipedia.org/wiki/Hulelignelsen%20okt.%2017
https://no.wikipedia.org/wiki/Skolen_i_Athen%20jan.%2018
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Historie:  

-Nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder forskellige typer 

af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper 

- Natur, teknologi og produktions betydning for mennesker i historisk og nutidigt per-

spektiv 

- Forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspektiv 

- Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv 

- Historiefaglige metoder 

- Historiebrug 

 

Religion:  

- Kristendom, navnlig med klassiske tekster 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-

grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Små foredrag  

Ekskursion til Nationalmuseet: Emne. Historiebrug  

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 2  

 

Danmarkshistoriens lange linjer inkl. historieopgaven 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof:  

Peter Frederiksen m.fl, Grundbog til Danmarkshistorien, p37,  p60, p68, p69, p70, 

p71, p72, p73, p75, p76, p77, p78, p79, p82, p83, p84, p86, p 87, p88, p89, p92, 

p94, p107, p108, p109, p116, p121, p124, p125, p134, p139, p144, p145, p146,   

Danelagentraktaten 

Jellingestenen fra: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materi-

ale/jelling-stenene-ca-935-985/ feb. 18 

Uddrag af grundlovene 1848, 1866, 195 og 1953 

Kort gennem tiden fra København, hvordan begyndte det 

 

Supplerende stof:  

Filmene: Historien om Danmark 1-3 + 7 og 8 

Powerpoint om Danmarks Oldtid 

Selvvalgte bøger om Vikingetogter 

Selvvalgte kilder om vikingetogter 

Gruppearbejde: omkring oplæg i Jelling: relevante sider i Den store danske.dk + 

wikipedia.dk  

Gruppearbejde: omkring til byvandring til København: relevante sider i Den store 

danske.dk + wikipedia.dk  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 81 lektioner a 45 minutter 

 

Materiale: 54 sider 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

1. Faglige mål  

- anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i fag-

gruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle 

sammenhænge i Danmark  

- formulere, forklare, undersøge og diskutere enkeltfaglige problemstil-

linger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof  

- redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grund-

holdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel 

sammenhæng 

-  reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, her-

under en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur 

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

fortidige værdier 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/jelling-stenene-ca-935-985/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/jelling-stenene-ca-935-985/
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-  anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at 

opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i 

Danmark i samspil med omverdenen  

- sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte 

aspekter af dansk kultur og tænkning  

 
Historie  

- dansk historie og identitet  
- natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og nu-

tidigt perspektiv 

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

- styreformer i historisk og nutidigt perspektiv 
- historiefaglige metoder   

 
- Religion  
- kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædel-

sesformer, herunder både nutidige og klassiske tekster 

 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skrift-

ligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Klasseundervisning  

Virtuelle arbejdsformer 

Gruppearbejde 

Individuelt skriftligt arbejde med historieopgaven 

Ekskursion til Jelling med kursistoplæg  

Ekskursion til København med kursistoplæg 

 

 

 

Retur til forsiden  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Kulturmøde og kultursammenstød 
Kristendom og islam i Spanien 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof:  

- Verden før 1914, p.368, p298, p402, p471, p472, p473 

- Kjeld Manzanti Sørensen: Muslimske imperier, 2009 s. 18-20, s. 22, s. 

24-26,  s. 37, s. 46-48, s. 58-64, s. 70-71,  

- Henrik Skovgaard Nielsen; Korstog og jihad, 2003, s. 33-34,  

s 36-41  

- Politikens visuelle guide, Sydspanien, side 140-141, side 172-173,  

- 186-187 

- Lene Madsen m.fl., Grundbog til religion c, 2012, side 93-112. og side 

251-252+ 262 

- Ellen Wulff, Koranen, 2006, sura 1, sura 5, sura 15, Hadith om jihad: 

Sunan Abu Daoud bog 14 

- Christina Blach Hansen m.fl. Kultur og Samfund: Civilisationernes 

Sammenstød s. 77-79 & 137-138 

- Said, Edward ( 1978) Af orientalisme, vestlige forestillinger om Orien-

ten, Roskilde Universitetsforlag, 2002, s 64-72  i Sine Dalsgaard Kri-

stensen, Johannes Fibiger og Gerd von Buchwald Lütken: Litteraturens 

huse, Systime, 2019 

- Kulturelle forskelle og identitet, s. 44-47 i Brøndum & Hansen, Luk 

Samfundet Op, Columbus 2017 

- Tre måder for kulturer at leve sammen på, s. 87-89 i KS-bogen 1. udg., 

Columbus, 2015. 

 

Supplerende stof:  

Kort fra Europe  gennem tiden:  https://www.euratlas.net/history/eu-

rope/900/index.html 

Diverse kort i Kjeld Manzanti Sørensen: Muslimske imperier, 2009 

Video om Edward Said. https://library.macat.com/books/orientalism-analysis 

Kristensen, Tom oversættelse af Kipling, Rudyard: Hvid Mands Byrde 

Begreberne Kolonialisme og Imperialisme, denstoredanske.dk 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid :            32 lektioner a 45 min  

 

Materiale:                                  102 sider  

 

 

https://www.saxo.com/dk/forfatter/christina-blach-hansen_5852454
https://www.euratlas.net/history/europe/900/index.html
https://www.euratlas.net/history/europe/900/index.html
https://library.macat.com/books/orientalism-analysis
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Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Faglige mål  
-  anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i faggruppen 

til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge 

i andre lande  

- formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige 

problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes ker-

nestof 

-  redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grund-

holdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sam-

menhæng 

-  reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, her-

under en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur 

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

fortidige værdier 

- sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte 

aspekter af europæisk kultur og tænkning. 

 

 

- Historie  
- nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag, herunder forskel-

lige typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper 

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

- globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv 

-  historiefaglige metoder   

 

 

Religion:  
- Islam især den formative periode og med klassiske tekster 

- Religionernes samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og 

nutid 

- Religionsfaglige metoder 

 

Samfundsfag: 

- sociale og kulturelle forskelle  

- identitetsdannelse og socialisering  

- Samfundsforhold i Danmark og i andre lande. 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Klasseundervisning 

Virtuelle arbejdsformer 

Kursistoplæg i Malaga 

Studietur til Malaga og Cordoba 

Kursistoplæg - synopsis-arbejde om turen 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Kolonisering og Danmark 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 

 

Kernestof  

Historie - Kulturmøder i Den nye verden, p189 

- Faktalink: Danmark og Koloniseringen og slavehandel 

- Faktalink: Danmark og Slaverne  

- FAktalink: Slaveriets afskagffelse  

- Tilfangetagne Afrikaner 

- Materiale om Christiansborg, Ghana 

- Leif C. Larsen m fl: Danskernes slaver, 2003, side 40-41, s. 49-63, s. 

94-95, s. 142-153, + korte tekster: Haagesen, West, Pontoppidan, Isert og 

Ernst Schimmelmanns holdning til slaverne 

- Stemmer fra Kolonierne (nationalmuseet) 

- Forordning om negerhandels ophævelse 1792 

- Myte: Var Danmarks det første land, der ophævede slaveriet (Danamrkshi-

storien.dk) 

- Dokumentarfilm: Danmarks sorte samvittighed (28 min.) 

Religion: - Religion og kultur, s. 195-199, s. 202-206 

- Biblen: Matthæus evangeliet kap. 28, vers 16-20 

- Biblen: 2. Mosebog, kap. 19, vers 1-9 

- V. Grønbech: Primitiv religion  

- Camilla Lenti: Rastafari-religionen: Mere end dreadloks (k.dk) 

 

Samfundsfag 
- Vestergaard, Gunvor: Hvordan opstår en nationalstat ( Nationsbegrebet), 

Samfundsfaget.dk, opdateret 11 januar 2018 

- Videoer og filmklip fra sortsamvittighed.dk 

- Klip fra Lars Løkke Rasmussens Nytårstale 2016 ( skal vi sige und-

skyld?) https://www.dr.dk/nyheder/politik/overblik-se-og-laes-statsmini-

sterens-nytaarstale-her 

- Kort, så stort har Danmark været, https://videnskab.dk/kultur-samfund/saa-

stort-har-danmark-vaeret 

- Magtmodeller: Hård & blød magt, figur 1.14  og magtformer figur 2.1 i Bran-

ner, Hans, Global politik, 3 udg. Forlaget Columbus 2016 

 

Supplerende stof:  

- Fotos fra Malaga og Cordoba 

- Film fra Nationalmuseet  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid:           45 lektioner af 45 min  

Materiale: 76 sider  

https://www.dr.dk/nyheder/politik/overblik-se-og-laes-statsministerens-nytaarstale-her
https://www.dr.dk/nyheder/politik/overblik-se-og-laes-statsministerens-nytaarstale-her
https://videnskab.dk/kultur-samfund/saa-stort-har-danmark-vaeret
https://videnskab.dk/kultur-samfund/saa-stort-har-danmark-vaeret
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Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression:  

 

Faglige mål  

- ̶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 enkeltfag-

lige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes 

kernestof  

  redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grund-

holdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel 

sammenhæng 

-  reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, her-

under en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur 

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

fortidige værdier 

-  anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at 

opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i 

Danmark i samspil med omverdenen  

 

- Historie  

-  dansk historie og identitet  

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

-  globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv 

 

- Religion  
- udvalgte sider af yderligere én religion 

 

 

Samfundsfag 

- politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng  

- identitetsdannelse og socialisering  

- sociale og kulturelle forskelle  

- samfundsforhold i Danmark og i andre lande. 

-  

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Virtuelle arbejdsformer 

Ekskursion til København med kursistoplæg  

 

 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 5 

 

Danmark: Kristendom, partier og indvandring  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 

 

Historie 

Kernestof: -   Danmarks statistiks def af etnisk danske 
- Indvandring til Danamark http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kil-

der/vis/materiale/indvandring-til-danmark-efter-1945/ 

- Uddrag af lov 226, Udlændingeloven 8. juni 1983 

- Uddrag af Lov 1708, 27.-12 2018 

- Resumé af Lov 140, Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, inte-

grationsloven mv.  
- 100 års indvandring afsnit 5 og 6 (DR) 

Supplerende stof:  

- Gruppearbejde:  

- omkring de forskellige partiers opståen.  Relevante sider i Denstoredan-

ske.dk + Wikipedia.dk 

 

Religion: (Særfagligt kristendom) 

Lene Madsen m.fl:  ’Grundbog til Religion C’ (e-bog) (Systime)  

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/ 
- p289, p288 (den historiske og mytiske Jesus), p287 (hovedretninger), 

p291 (det kristne kultrum), p290, (en sociologisk undersøgelse af det 

kristne praksis), p294 (hvad tror kristne på incl. T11), p293 (menneske-

syn), p254 (myte). I store dele af materialet er kun ’grundbogsstoffet an-

vendt – og ikke teksterne!) 

GT: Syndefaldet: 1.mos. 3  
De ti bud: 5.mos. 5,1-22 

Overholdelse af sabbatten: 2.Mos. 35, 1-3 

            NT: Lidelsesmyten: Matt. 27, 1-50. 
Opstandelsesmyten: Matt. 28. 

Aksplukningen på sabbatten: Mark.2, 23-28. 

Helbredelsen af manden med den visne hånd: Mark.3, 1-6 

Bjergprædiken: Matt. 5, 17-48. 

(= Alt i Bibelen online) 

http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline  

 

supplerende stof 

- ’Jøderne venter stadig på Messias’ (uddrag.) Religion.dk, 24.12.2010 

 

Religion (tværfagligt)  

Lene Madsen m.fl:  ’Grundbog til Religion C’ (e-bog) (Systime)  

https://grundbogentilreligionc.systime.dk/ 
- p292 (kristen etik (excl. T16, 17, 18 og 19) 

            NT: Det største bud i loven: (Matt. 22,34-40) 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-til-danmark-efter-1945/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-til-danmark-efter-1945/
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/
http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/
http://www.bibelselskabet.dk/danbib/web/bibelen.htm?matt22,36
http://www.bibelselskabet.dk/danbib/web/bibelen.htm?matt22,36


 

Side 11 af 19 

Den gyldne regel: (Luk. 6, 31) 

Lignelsen om den barmhjertige samaritaner. (Luk. 10, 25-37) 

(= Alt i Bibelen online) 

http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline  

 

supplerende stof (religion) 

- Maria Madsen m.fl.: ’KS-bogen’. 2. udg. Columbus. 2015: (Kirkelige organisationer 

s. 222-224), (Fra katolsk kirke til statskirke til folkekirke s. 210-211)   

-  `Udvalgte paragraffer fra grundloven - Folkekirken i grundloven´ i Lene Madsen 

m.fl: ’Grundbog til Religion C’. systime. 2012. s. 236-237. 

- Tidslinje: ”De afviste asylansøgere i Brorsons kirken”. http://www.kristeligt-dag-

blad.dk/irakerne-brorsons-kirke 

-”Asylsnyd med kristen identitet?” Kristeligt-dagblad.dk. 2018. 

- Marie Krarup: Den syriske flygtning er ikke min næste. Kristendom.dk 2015 

- Kim Hartzner: Den syriske flygtning i nød er også min næste. Kristendom.dk 2015 

- Billede. Fra Jyllands-Posten. 27. oktober. 2014. 

 

Samfundsfag 

Kernestof: 
- Brøndum & Hansen, Luk Samfundet Op, 3. udg. Columbus 2017, Kap. 6 Det 

politiske system i Danmark, side 127 -138 Politiske ideologier  

- Brøndum & Hansen, Luk Samfundet Op, 2. udg. Columbus 2015, Kap. 5 politi-

ske ideologier  

- Brøndum & Hansen, Luk Samfundet Op,  3. udg. Columbus 2017, Mine 4 iden-

titeter  

Supplerende stof 
- Statistik om indvandrere dst.dk: 

- Nyt fra Danmarks Stat Statistik om indvandrere dst.dk: Asylansøgninger og 

opholdstilladelser, 2017 , befolkning og valg, Nyt fra Danmarks Statistiknr. 

123, 23 marts 2018 

- Partierne på folketingets hjemmeside https://www.ft.dk/da/partier 

- Filmklip fra Luk Samfundet Op; Økonomisk politik https://www.luk-

samfundetop.dk/8/kapitel-8/partifilm/, Fattigdom og ulighed 

https://www.luksamfundetop.dk/5/kapitel-5/partifilm/ Integration 

https://www.luksamfundetop.dk/7/kapitel-7/partifilm/indvandring-og-inte-

gration/ 

- Det politiske landskab,samfundsfaget.dk 

- Filkmklip om lovgivning: ”Hvordan vedtages love?” og ” Fra ide til lov”, 

ft.dk  

- Politiken: Hvad vil Folketingets partier gøre for at hjælpe de 118 børn 

på Sjælsmark? 9 januar 2019. 

- Uddrag af DR- DEBATTEN ,10 januar 2019: Skal børnene ud af Sjæls-

mark?   

- Filmklip: Børn besøger Sjælsmark, https://www.face-

book.com/watch/?v=703301736730363 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid:  57 lektioner  

Materiale:                    124 sider  

http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline
http://www.kristeligt-dagblad.dk/irakerne-brorsons-kirke
http://www.kristeligt-dagblad.dk/irakerne-brorsons-kirke
https://www.ft.dk/da/partier
https://www.luksamfundetop.dk/8/kapitel-8/partifilm/
https://www.luksamfundetop.dk/8/kapitel-8/partifilm/
https://www.luksamfundetop.dk/5/kapitel-5/partifilm/
https://www.luksamfundetop.dk/7/kapitel-7/partifilm/indvandring-og-integration/
https://www.luksamfundetop.dk/7/kapitel-7/partifilm/indvandring-og-integration/
https://www.facebook.com/watch/?v=703301736730363
https://www.facebook.com/watch/?v=703301736730363
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Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

Faglige mål anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i 

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

menhænge i Danmark og i andre lande  

- formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfag-

lige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fage-

nes kernestof  

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

virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede 

problemstillinger 

-  redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske 

grundholdninger samt analysere deres betydning i en historisk og 

aktuel sammenhæng 

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

fortidige værdier 

-  anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at 

opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art 

i Danmark i samspil med omverdenen  

- sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte 

aspekter af dansk, europæisk og global kultur og tænkning 

-  

- Historie  

-  dansk historie og identitet  

- forholdet mellem aktør og struktur i et historisk og nutidigt perspek-

tiv 

-  globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv 

 

Religion: 

- Grundlæggende sider af kristendommen i dens formative, historiske og nuti-

dige skikkelse og rolle i europæisk og dansk idehistorie og identitetsdannelse 

- Karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder 

etiske og aktuelle diskussioner af religionsfaglig relevans 

- Karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af reli-

gionsfaglige begreber 

-  

             Samfundsfag: 

̶                    politiske partier i Danmark og politiske ideologier  

̶             politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng 

 
Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
- Klasseundervisning 

- Gruppearbejde 

- Virtuelle arbejdsformer 

- Arbejde med Synopsis og træne eksamen 

- Rollespil ( regeringsdannelse og lovgivning)  

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 6 

 

EU og parlamentsvalget  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 

 

Historie:  

 

Supplerende stof:  

Film: visioner om Europa, 2002,  CFU 

Dit demokrati: FT, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=KbhpxVBTZ34 

Gruppearbejde: omkring EU’straktater: relevante sider i Den store danske.dk + 

wikipedia.dk, etc.  

 

Samfundsfag 

Kernestof 

EU’s institutioner, traktater og de 4 forbehold. Eu.dk 

EU’s institutioner og udvalgte slides om EU’s struktur: EU in slides, Europaparla-

mentets kontor i Danmark 

 

Supplerende stof 

Henrik Axel Buchter, Kristoffer Hecquet og Rikke Albrechtsen :Grupperne i Eu-

ropa-Parlamentet, Altinget, 2 april. 2016 

 

Valg til Europaparlamentet og kandidater. Dr.dk  

https://www.dr.dk/nyheder/politik/ep-valg 

 

EU i hverdagen, http://www.ungieuropa.dk/dinhverdag 

Hvad bestemmer EU? https://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm 

 

Om folketingsvalget og nye partier: 

Stram Kurs hjemmeside 

Tale: Floder af Blod, Paludan 2016 https://www.youtube.com/watch?v=jAkU-

oyo7mww 

Korsgaard; Kristine, Paludan snyder med vælgererklæringer, men ministeriet kanikke 

stoppe det, Altinget.dk, 26 april 2019 

Regler for vælgererklæringer, https://valg.oim.dk/media/18529/startvejledning-om-

vaelgererklaering.pdf 

Fiskerlussing/ John Jørgensen om vælgererklæringer https://www.face-

book.com/sifodin/videos/2452151498129703/ 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 25 lektioner 

Materiale:  

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KbhpxVBTZ34
https://www.altinget.dk/eu-guide/forfatter.aspx?id=4844
https://www.altinget.dk/eu-guide/forfatter.aspx?id=4660
https://www.altinget.dk/eu-guide/forfatter.aspx?id=4748
https://www.dr.dk/nyheder/politik/ep-valg
http://www.ungieuropa.dk/dinhverdag
https://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm
https://www.youtube.com/watch?v=jAkUoyo7mww
https://www.youtube.com/watch?v=jAkUoyo7mww
https://valg.oim.dk/media/18529/startvejledning-om-vaelgererklaering.pdf
https://valg.oim.dk/media/18529/startvejledning-om-vaelgererklaering.pdf
https://www.facebook.com/sifodin/videos/2452151498129703/
https://www.facebook.com/sifodin/videos/2452151498129703/
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Faglige mål:  

Forberede dem til Europaparlamentsvalg og Folketingsvalg 2019. 

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

fortidige værdier 

-  

-  anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at 

opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i 

Danmark i samspil med omverdenen  

 

Historie:  

 

- nedslag i verdens og Europas historie fra antikken til i dag 

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

- globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv 

 
Samfundsfag:  

- Politiske partier i Danmark og politiske ideologier  

- ̶Politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk 

samfund,  

-  politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng  

-  Samfundsforhold i Danmark og i andre lande. 

-- Kendskab til EU og Eu’s institutioner 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Gruppearbejde  

Mundtlige oplæg 

Rollespil  

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 7 

 

Magt og lederskab 

Indhold Historie: 

Ulrik Grubb: Magt og mennesker: s. 134-136, 139-145 

Folkedrab.dk: Gulag – en introduktion 

Peter Frederiksen: Ideologiernes kamp – kampen om det gode samfund: kap. 7 (Den kolde 

krig – Den ideologiske krig) og dele af kap. 9. ”Kommunismens dødskamp” (p248, 

p250, p254, p256, p257) 

Folkedrab. dk’s tema om Holocaust (gruppearbejde hvor de selv fandt interessant 

materiale og udforskede siden) 

 

Kilder: 

”Udkast til forordning af Kommunistpartiets Politibureau om likvidering af kulak-

kerne som klasse”.  

Kilder med arbejdsspørgsmål om Gulag (www.folkedrab.dk) 

Om Mein Kampf (den store danske.dk) 

Hitler taler til Hitlerjugend 14. september 1935 på ’Frihedens rigspartidag’ i  

Nürnberg. 

Politiske mord 1918-24 

Uddrag fra ”En billedbog for børn”, Stürmer-Verlag 1920 

”Grafikeren Otto Kumm om hvorfor han blev nazist i 1930'erne” 

NSDAPs partiprogram, 1920 (Uddrag, paragraf 1-6, 25) 

 

Uddrag fra Ideologiernes kamp (Frederiksen, Systime): 

- Marshall om genopretningen af Europa, 1947 

- Den sovjetiske udenrigsminister Andrei Vyshinskys tale ved FNs generalforsamling, 

september 1947 

Plakater af Civilforsvaret, fredsbevægelsen og Hjemmeværnet (Rødovre og den kolde 

krig: kildepakke 3 Den Kolde Krigs grafik) 

 

Film:  

Hitlers vej til magten 1 og 2 (CFU) 

John Lennon: Give peace a chance (musikvideo) 

Scorpions: Wind of Change (musikvideo) 

 

Religion: 

”Karismatisk ledelse” (fra Carsten Lykke-Kjeldsen: Begrebsnøglen til religion, Systime i-

bog) 

”Religiøs antisemitisme” (folkedrab.dk) 

Martin Luther: Uddrag fra ”Om jøderne og deres løgne”, 1543 

”Civilreligion” (fra Carsten Lykke-Kjeldsen m.fl: Begrebsnøglen til religion, Systime i-bog) 

”Sovjet-kommunismen havde religiøse træk” (religion.dk) 

”Horst-Wessel-Lied” (wikipedia) 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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Film: 

Kumare – den falske guru 

Uddrag fra Viljens Triumf (Leni Riefenstahl) 

 

Samfundsfag: 

Kernestof 

Fra Hård og Blød Magt, Figur 2.5, https://forlagetcolumbus.dk/boeger/internatio-

nal-politik/global-politik/3-udgave/figurer-og-tabeller/ 

 

Figurer Uni, Multi - og Bi-polært system https://forlagetcolumbus.dk/boeger/inter-

national-politik/verdens-syv-udfordringer/figurer-og-tabeller/ 

 

Kommunisme som Ideologi, Faktalink, Kommunisme side 1, https://fakta-

link.dk/kommunisme 

 

Markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi, kapitel 2. 1 i Samfunds-

fag B& C, Systime https://samfundsfagb.systime.dk/index.php?id=196 
 

Det Økonomiske Kredsløb, figur 8.12 i Brøndum & Banke Hansen, Luk Samfundet 

Op, Columbus, 2019 https://www.luksamfundetop.dk/8/kapitel-8/figurer/ 

 

 

Supplerende Stof 

Sammenligning af Socialisme og Kommunisme, ” Ideologier, Socialisme, og Kom-

munisme, Samfundsfag Roskilde Gymnasium (RGSAMF)  på YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=R7FLhdq5HUg 

 

Disney, Walt: Skillinger fra Skyerne ( Anders And historie med økonomiske grundbe-

greber)  

 

BNP I USA og Sovjetunionen, Verden efter 1914, Systime, 2019. 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Ca. 80 lektioner af 45 min. (inkl. synopsis-arbejde og fremlæggelse) 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Ideologiernes kamp i det 20. århundrede 

Den russiske revolution, Nazityskland, den kolde krig (mest fokus på begyndelsen), 

årsagsforklaringer, kildekritik, informationssøgning 

Karismatisk ledelse, civilreligion 

politiske ideologier  herunder planøkonomi og markedsøkonomi 

 

https://forlagetcolumbus.dk/boeger/international-politik/global-politik/3-udgave/figurer-og-tabeller/
https://forlagetcolumbus.dk/boeger/international-politik/global-politik/3-udgave/figurer-og-tabeller/
https://forlagetcolumbus.dk/boeger/international-politik/verdens-syv-udfordringer/figurer-og-tabeller/
https://forlagetcolumbus.dk/boeger/international-politik/verdens-syv-udfordringer/figurer-og-tabeller/
https://faktalink.dk/kommunisme
https://faktalink.dk/kommunisme
https://samfundsfagb.systime.dk/index.php?id=196
https://www.luksamfundetop.dk/8/kapitel-8/figurer/
https://www.youtube.com/channel/UCmKJwDUA6S6q6b43F3qAKlw
https://www.youtube.com/watch?v=R7FLhdq5HUg


 

Side 17 af 19 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Klasseundervisning, projektarbejde, små skriftlige afleveringer 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 8 

 

Velfærd  

Særfagligt forløb Samfundsfag 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

Kernestof 

Kapitlerne 4 og 10, samt side 194-199 (Finanspolitik) i Brøndum & Banke Han-

sen, Luk Samfundet Op, Columbus, 2019 

 

 

Supplerende materiale 

Videoklip om Kanslergadeforliget fra dr.dk 

Befolkningspyramide, fra dst.dk http://extranet.dst.dk/pyramide/pyra-

mide.htm#!&t=1 

Københavns kommunes fertilitetskampagen 

https://www.tv2lorry.dk/kobenhavn/darlig-saedkvalitet-nu-lancerer-koben-

havns-kommune-ny-kampagne 

Økonomiske nøgletal fra dst.dk( research -opgave)  

Partifilm om fattigdom og ulighed fra Luk Samfundet Op, https://www.luksam-

fundetop.dk/8/kapitel-8/partifilm/fattigdom-og-ulighed/ 

Besøg i Folketinget, Karen Ellemann, Venstre 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Ca 19 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

-identitetsdannelse og socialisering 

 ̶politiske partier i Danmark og politiske ideologie 

 -velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund ̶ 

 det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter 

̶ 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

 

 

Retur til forside 
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