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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) Dorte Ziggy Thelander (DZ) Stina Nissen Veljici (SNV) 

Hold 3.T 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Særfagligt forløb: Verdenshistoriens lange linjer 

Titel 2 Særfagligt forløb: Danmarkshistoriens lange linjer inkl. historieopgaven 

Titel 3 Flerfagligt forløb: Kulturmøder og kultursammenstød 

Titel 4 Flerfagligt forløb: Koloniseringen og Danmark 

Titel 5 Særfagligt forløb: Ideologi og partipolitik 

Titel 6 Særfagligt forløb: Kristendom 

Titel 7 Flerfagligt forløb: Det multikulturelle Danmark 

Titel 8 Særfagligt forløb: Social differentiering 

Titel 9 Særfagligt forløb: EU og Parlamentsvalget 

Titel 10 Flerfagligt forløb: Magt og karisma 

Titel 11 Særfagligt forløb: Satanisme 

Titel 12 En overordnet betegnelse for undervisningsforløb 12 

Titel 13 En overordnet betegnelse for undervisningsforløb 13 

Titel 14 En overordnet betegnelse for undervisningsforløb 14 

Titel 15 En overordnet betegnelse for undervisningsforløb 15 

 



 

Side 2 af 21 

 

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 supple-

rende stof. 

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

soforklaringer/menneskets-evolution  okt. 17 

Det danske bibelselskab, Bibelen, Det gamle testamente, 1. mosebog kap. 1+21 

Demokratiets rødder fra: 

http://static.uvm.dk/Publikationer/2008/demokratikanon/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 

Cæsars gallerkrig, fra: Joh. B. Koch, Cæsars gallerkrig, kap. VI, afsnit 21-28. 

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

Gruppearbejde omkring de første højkulturer: Egypten, Mesopotamien, Mayaerne, 

Indus og Kina. 

Gruppearbejde omkring de græske filosoffer. 

Ekskursion til Nationalmuseet 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 25 lektioner af 45 min.  

Materiale: ca. 25 sider  

Særlige fo-

kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

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 

perspektiv 

- Historiefaglige metoder 

- Historiebrug 

Faglige mål: 

Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder en for-

ståelse af samspillet mellem aktør og struktur 

-Diskutere egne og andre kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Fremlæggelser 

Ekskursion  

 

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 sup-

plerende stof 

Peter Frederiksen m.fl, Grundbog til Danmarkshistorien, Systime 2006, s. 13-21, 

27-35, 38-49(vikingetid), 73-77,88-89(reformationen), 97-107, 116 (enevældet)  

Lindisfarne 

Danelagentraktaten 

Jellingestenen fra: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/jelling-stenene-ca-935-985/ feb. 18 

Grundloven  

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

Ekskursion til Kongernes Jelling 

Forskellige selvfundne historiske kilder fra Danmarkshistorien.dk (i forbindelse 

med historieopgaven) 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 90 lektioner af 45 min.  

Materiale: ca. 100 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

- Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herun-

der en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur 

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

dige værdier 

-  

- Dansk historie og identitet 

- Natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk og 

nutidigt perspektiv 

- Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv 

- Historiefaglige metoder 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Individuelt skriftligt arbejde med historieopgaven 

Rollespil 

Ekskursion 

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

Retur til forside 

 

Titel 3 

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

rende stof 

Kernestof:  

Verden før 1914, e-bog: 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,  

 

- Materiale om Alcazaba, fæstningen i Malaga 

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 

Foredrag om Hadj ved lektor Iman Hassani 

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

stød s. 77-79 & 137-138 

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

kilde Universitetsforlag, 2002, s 64-72  i Sine Dalsgaard Kristensen, 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., Colum-

bus, 201 

 

Supplerende stof:  

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: 30 lektioner af 45 min.  

Materiale: ca. 60 sider 

Særlige fokus- Kompetencer, læreplanens mål, progression 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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punkter  

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 andre lande  

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

lige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fage-

nes kernestof 

-  redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske 

grundholdninger samt analysere deres betydning i en historisk og ak-

tuel 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 

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 for-

skellige typer af årsagssammenhænge og periodiseringsprincipper 

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

tiv 

- 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  

- identitetsdannelse og socialisering  

- ̶sociale og kulturelle forskelle  

- samfundsforhold i Danmark og i andre lande. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Klasseundervisning- gruppearbejde 

Virtuelt hjemmearbejde 

Studietur til Malaga og Cordoba – elevoplæg og feltarbejde 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 4 

 Koloniseringen og Danmark (forløbet er med Else Trier og Lisa Kristine 

Eriksen og Stina Nissen) 
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof  

Kulturmøder i Den nye verden, p189 

Faktalink: Danmark og Koloniseringen  

Faktalink: Danmark og Slaverne  

Tilfangetagne Afrikaner 

Materiale om Christiansborg, Ghana 

Leif C. Larsen m fl: Danskernes slaver, 2003, side 50-63 +  

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

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

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

V. Grønbech: Primitiv religion  

 

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

fundsfaget.dk, opdateret 11 januar 2018 

Videoer og filmklip fra sortsamvittighed.dk 

Klip fra Lars Løkke Rasmussens Nytårstale 2016 ( skal vi sige undskyld?) 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/overblik-se-og-laes-statsministerens-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 Branner, Hans, 

Global politik, 3 udg. Forlaget Columbus 2016 

 

 

Supplerende stof:  

Fotos fra Malaga og Cordoba 

Film  

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 45 lektioner af 45. min. 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Faglige mål  

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

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kul-

turelle sammenhænge 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  

  

-  redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske 

grundholdninger 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 

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 perspek-

tiv 

-  globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv 

 

Religion  
- udvalgte sider af yderligere én religion 

 

Samfundsfag 
-  identitetsdannelse og socialisering 
-  ̶ sociale og kulturelle forskelle 
- politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Klasseundervisning 

Ekskursion til København 

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 5 

 Særfagligt forløb: Ideologi og partipolitik -samfundsfag 
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

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

litiske system i Danmark, side 127 -138 Politiske ideologier  

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

ske ideologier  

Supplerende stof 
- Statistik om indvandrere dst.dk: 

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

holdstilladelser, 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.luksamfundetop.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-

integration/ 

- Det politiske landskab,samfundsfaget.dk 

- Filmklip om lovgivning: Hvordan vedtages love? 

https://www.youtube.com/watch?v=glMv32HV0-o Og fra ide til lov, ft.dk  

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

Sjælsmark?, 9 januar 2019. 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 25 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 
politiske partier i Danmark og politiske ideologier  

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

mellem kønnene  

̶ politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

-Klasseundervisning 

-Gruppearbejde 

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

Retur til forside 

 

Titel 6 

 Særfagligt forløb: Kristendom 
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Lene Madsen m.fl., Grundbog til religion c, 2012, side 53-59 og 70-77. 

Det danske bibelselskab, Bibelen, 1.mosebog kap. 3, 5.mosebog kap.5-22, Mat-

thæus evangeliet kapitel 5-7, Matthæus evangeliet kap. 8,1-14 og 23-34, Mar-

kus evangeliet kapitel 14-16. 

Marie Krarup: Den syriske flygtning er ikke min næste” fra kristendom.dk 

Den syriske flygtning i nød er også min næste” fra kristendom.dk 

 

Film: uddrag af the Passion of The Christ 

Youtube: debat Marie Krarup og Lisbeth Zorning, Aftenshowet om næstekær-

lighed. 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 15 lektioner af 45 min. 

Materiale: ca. 30 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

- Diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til fortidige og 

nutidige værdier 

- Kristendom, navnlig med henblik på den europæiske og danske frem-

trædelsesformer, herunder både nutidige og klassiske tekster. 

- Etiske problemstillinger 

- Religionernes samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i for-

tid og nutid 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Gruppearbejde 

Rollespil  

Diskussion som debat 

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 7 

 Det multikulturelle Danmark 
Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

Info om flygtninge fra:  https://flygtning.dk/nyheder-og-fakta/25-

sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-og-svar-om-flygtninge 

Det danske bibelselskab, Bibelen, Lukas evangeliet kap. 10, 25-37 (lignelsen om den 

barmhjertige samaritaner) 

Indvandring til Danmark efter 1945 fra: danmarkshistorien.dk 

De danske udlændingemyndigheder oplyser om ændringer i vilkår for ophold i 

Danmark som den nye regering gennemfører, Udlændinge og integrationsministe-

riet, 7.05.15 

Interview med Ishøjs borgmester Per Madsen i Ekstrabladet 1987 fra: Danmarkshistori-

en.dk 

Brian Arly Jacobsen, Danmark har altid været et multireligiøst samfund, religion.dk 

17.08.2011. 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 23 lektioner af 45 min. 

Materiale: 20 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

- Anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i 

faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kultu-

relle sammenhænge i Danmark.  

 

- Formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige 

problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes ker-

nestof. 

 

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

fortidige værdier. 

 

- Sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte 

aspekter af dansk kultur og tænkning.  
 

- politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng 

- kvantitativ og kvalitativ metode.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Synopsis skrivning i grupper og individuel. 

Individuel fremlæggelse 

 

Retur til forside 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 8 

 

Social Differentiering og sociale forskelle i Danmark 

Særfagligt forløb samfundsfag 

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

plerende stof 

 

Kernestof 

Jacobsen & Outzen, Liv i Danmark kap 2, Livsformer, Minerva, SFI’s social-

grupper, Levevilkår 

Socialkarakter og de tre samfundstyper, figurer og modeller fra Luk Samfundet 

op, 2 udg, Columbus 2015 

 

Supplerende stof: 

Mønsterbryderprogrammerne, 1, 2,3 ,4 & 5, DR.2008 

Minervamodellen, samfundsfaget.dk 

Debatfilm om Social arv, https://www.luksamfundetop.dk/4/kapitel-

4/debatfilm/ 

Statistik:  

Indkomstforskellene vokser fortsat, NYT FRA DANMARKS STATISTIK, 

13. november 2018 - Nr. 424 

Personindkomster, 2017, statistikbanken, dst.dk 

 
Friis Neergaard, Sigrid: Børns legekammerater er sociale kopier af dem selv, 

a4 medier, 17 april 2019 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 20 Lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Fokus på det gode liv , arbejdsliv 

 
-forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnære problemstil-
linger, herunder professionsrettede problemstillinger  

 
-identitetsdannelse og socialisering  

̶ sociale og kulturelle forskelle  
- politiske partier i Danmark og politiske ideologier 

-politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Gruppearbejde 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://www.luksamfundetop.dk/4/kapitel-4/debatfilm/
https://www.luksamfundetop.dk/4/kapitel-4/debatfilm/
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Individuel refleksionsskrivning om POP -forløb 

Holddebat 

Mundtlige oplæg om mønsterbryderprogram 

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

Retur til forside 

 

Titel 9 

 

Særfagligt forløb samfundsfag EU og Parlamentsvalget 

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

rende stof 

Kernestof 

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

 

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

Europaparlamentets kontor i Danmark 

 

Supplerende stof 

EU’s historie :  

Samfundsfaget.dk https://portals.clio.me/dk/samfundsfag/emner/internationale-

temaer/danmark-og-det-nye-europa/eus-historie/ 

Dr.dk/ skole/ samfund 

 

 

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

Europa-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 

 

Europaparlamentets danske hjemmeside: 

http://www.europarl.europa.eu/denmark/da/ 

 

Aktuelt om nye partier folketingsvalget: 

Stram Kurs hjemmeside 

Tale: Floder af Blod, Paludan 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=jAkUoyo7mww 

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.facebook.com/sifodin/videos/2452151498129703/ 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 20 lektioner 

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
https://portals.clio.me/dk/samfundsfag/emner/internationale-temaer/danmark-og-det-nye-europa/eus-historie/
https://portals.clio.me/dk/samfundsfag/emner/internationale-temaer/danmark-og-det-nye-europa/eus-historie/
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
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Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
̶ politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund,  

̶ politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng  

-Politiske partier  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Gruppearbejde og mundtlige oplæg om EU’s historie, institutioner og parlament-

valget. 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 10 

 

Magt og karisma 

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

rende stof 

 

Historie: Ideologiernes kamp, systime I-bog, p123, p132, p138-143, 

p146,p147,p219,p221,p222,p224,226,p248, p254, p256.  

Ekskursion til Ejbybunkeren med rollespil omkring Cubakrisen. 

Video til Plastic Ono Band, Give Peace a Chance, 1967. 

 

Religion: Dorte Thelander Motzfeldt, Religion –teori, 2012, s. 16-17+ 141-142,  Vi 

tror på spaghettimonstret, religion.dk 25.02.08. opslag: Karisma religion.dk Max 

Weber, Rutinisering af karisma, Udvalgte tekster, Hans Reitzels forlag, 2003 s. 185, 

Filmen: Kumare- den falske profet, 2012 

 

Samfundsfag:  

Magt-modeller; De 4 magtformer i Jacobsen & Outzen, Liv i Danmark,  Colum-

bus,Kapitel 4,.  Uni, Bi og Mulitpolær, Wikipedia, Hård og Blød magt 

Kommunisme, https://faktalink.dk/kommunisme 

Video: I deologier: Socialisme og kommunisme - Luk samfundet op, Samfunds-

fag Roskilde Gymnasium (RGSAMF), https: 

www.youtube.com/watch?v=R7FLhdq5HUg 

Model over det Økonomiske Kredsløb, Brøndum & Carlsen, Luk Samfundet Op, 

3udg. 2017, figur 8.12 , Samfundsfag Roskilde Gymnasium (RGSAMF) 

Video om udbud og efterspørgsel. Samfundsfag Roskilde Gymnasium (RGSAMF), 

https://www.youtube.com/watch?v=dMjCqLUlQ7I 

Planøkonomi og Markedsøkonomi; Liberalisme og socialisme fra en økonomisk 

synsvinkel, og Sammenligning af Markedsøkonomi og Planøkonomiudklip af 

kapitel 2.2 om de tre ideologier, Samf Bog C,  Systime 2019. 

Bruttonationalprodukt i USA og Sovjetunionen, mio. $, 1990-værdi, Verden efter 

1914 i Dansk perspektiv; Systime 

”Kina bliver en stormagt, men ikke en supermagt”, Information, februar 2010 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 54 lektioner 

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 andre lande.  

- Formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige problemstillinger 

ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernesstof.  

file://///filesrv4/dokument/KET/AGymEksamen/Undervisningsbeskrivelser/uvb-skabelon.doc%23ReturForside
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https://www.youtube.com/channel/UCmKJwDUA6S6q6b43F3qAKlw
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- Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, her-

under en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

Projektarbejde med synopsisskrivning 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 11 

 

Satanisme 

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

plerende stof: 

 

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

Anton Zsandor laVey, Satans bibel, De ni sataniske erklæringer. 

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

Hvorfor Satan? Satanisk forums hjemmeside 1.01.16 

Satanisterne fejrer fødselsdag 30.04.16 

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,  

Film: Fem skarpe om Satan, DR2: Satans kirke, 2016 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 26 lektioner af 45 min. 

Materiale: ca 30 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

- Formulere, forklare, undersøge og diskutere enkeltfaglige problemstil-

linger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof. 

- Redegøre for forskellige livsanskuelser i en historisk og aktuel sam-

menhæng 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 12 

 

Velfærdstaten 

Særfagligt Samfundsfagligt forløb 

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

plerende stof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 13 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

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

plerende stof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 14 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

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

plerende stof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 15 

 

En overordnet titel for undervisningsforløbet 

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

plerende stof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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