
 

 

Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Vintertermin 2019-2020 

Institution HF & VUC København Syd 

Uddannelse HF2 

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

Lærer(e) Søren Kargaard Jensen, Lotte Hansen, Julie Askou 

Hold 0samA18, 0buga/0busa18 

OBS! Alle særfaglige forløb (titel 1-8) blev gennemgået på første år, hvor eleverne 
gik på forskellige hold og blev undervist af forskellige lærere. Titel 9-10 er 
fællesfaglige forløb afholdt af ovenstående lærere. 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Historiske hovedlinjer (Historie B) 

Titel 2 DHO (Historie B) 

Titel 3 Dansk politik (Samfundsfag C) 

Titel 4 Indvandring (Historie B) 

Titel 5 Nordisk religion og moderne asatro (Religion C) 

Titel 6 Kan vi gøre økonomien bæredygtig? (Samfundsfag C) 

Titel 7 Ekstremernes århundrede(Historie B) 

Titel 8 Kristendom (Religion C) 

Titel 9 København (Historie B, Samfundsfag C, Religion C) 

Titel 10 Sex og køn (Historie B, Samfundsfag C, Religion C) 

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

 
Titel 1 
 

Historiske hovedlinjer  

Indhold Kernestof: 
- “Den lille guldbog om kildekritik”, Rigsarkivet, 

https://www.sa.dk/undervisning-forskning/kildekritiske-vaerktoejer-t
il- 

- grundskolen-og-ungdomsuddannelserne (3,5 s) 
- Film: “Statsministerens nytårstale 2017”, 

https://www.youtube.com/watch?v=wAwLHFLKPBU&t=4s (17 min = 
10 sider) 
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- Gudbjerg-Hansen, Suzanne m.fl.: “Antikken” i Flere sider af KS- 
Grundbogen, Lindhardt og Ringhof, København 2016 s. 38-43 (5 sider) 

- Grubb, Ulrik m.fl: “Tidlig middelalder” i Overblik - Verdenshistorien i 
korte træk, Gyldendal 1. udg. 8. opl. 2012, s 45-49 (5 sider) 

- Bryld, Carl-Johan: Eftertidens Vurderinger af 
korstogene i Verden før 1914 - i dansk perspektiv, systime iBog 2017  

- Bryld, Carl-Johan: “Den sorte død” i Verden før 1914 - i dansk perspektiv, 
systime iBog, 2017, p 312 (2 sider) 

- Frederiksen, Peter m.fl: “Renæssancetiden” i Grundbog til historie, 
Verdenshistorien indtil 1750 1. udg., 1.op. 2000, s. 159-165 (6 sider) 

- Film: “Reformationen 1517-2017 - hvad skete der lige der?”, 
https://www.youtube.com/watch?v=Y6cdXMBjHPc (3 sider) 

- Film: “Luthers opgør med afladshandlen”, 
https://youtu.be/Enza23xxt3Y (3 sider) 

- ANDERSEN, SVEND: “Endnu en ateist forplumrer debatten med nazikort 
og uvidenhed”, Politiken 2. NOV. 2016 (2 sider) 

- HERBENER, JENS-ANDRÉ P. :“Hvad ved dronningen om det moderne 
Danmarks rødder?”, Politiken d. 30. OKT 2016 (3 sider) 

- Grubb, Ulrik m.fl: “Enevælden” i Overblik - Verdenshistorien i korte træk, 
Gyldendal 1. udg. 8. opl. 2012, s 102-104 (3 sider) 

- Grubb, Ulrik m.fl: “Modreformation og religionskrige” i Overblik - 
Verdenshistorien i korte træk, Gyldendal 1. udg. 8. opl. 2012, s 90-94 (4 
sider) 

- Grubb, Ulrik m.fl: “Oplysning og borgerlige revolurioner” i Overblik - 
Verdenshistorien i korte træk, Gyldendal 1. udg. 8. opl. 2012, s 113-122 
(9 sider) 

Kilder: 
- Maleri: C.A. Lorentzens maleri fra 1809 af Dannebrogs fald fra himlen 

under slaget ved Lyndanise (1 side) 
- ‘Hammurabis lov’ historieportalen.dk (2 sider) 
- “Perikles’ gravtale i følge Thukydid” i Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 

- i dansk perspektiv, systime iBog 2017 p 290 (2 sider) 
- “Den gamle Oligark” i Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 - i dansk 

perspektiv, systime iBog 2017 p 289 (1,5 side) 
- “Tacitus om Nero, Roms brand og kristenforfølgelser”,  i Bryld, 

Carl-Johan: Verden før 1914 - i dansk perspektiv, systime iBog 2017 p 
246 (0,5 side) 

- “Kejser Theodosius lov år 390” i  Friisberg, Claus: Kilder til verdens 
historie 1, Marko 1988 (0,5 side) 

- “Lactantius, Kristenforfølgelserne”, Lucius Caecilius Firmianus 
Lactantius: De Mortibus Persecutorum. Findes i: Lacantius: Forfølgernes 
død. Munksgaard, 1971. S. 61-62. (0,5 side) 

- Det Ptolemæsiske verdensbillede (1 side) 
- Det heliocentriske verdensbillede (1 side) 
- Uddrag af “Giovanni Pico della Mirandola, 1486” i Bryld, Carl-Johan: 

Verden før 1914 - i dansk perspektiv, systime iBog 2017 p 391 (0,5 side) 
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- “John af Salisbury om mennesket (ca. 1120-1180)” i Bryld, Carl-Johan: 
Verden før 1914 - i dansk perspektiv, systime iBog 2017 p 211 (0,5 side) 

- Maleri: Udsnit fra Den sidste Nadver. Bogmaleri fra middelalderen 1287 
og Udsnit fra et renæssancemaleri af Dirck Bouts med samme motiv, 
1467. Kilde: Heribert Hutter: ”Confrontations”, Weidenfeld and 
Nicolson, 1978 i Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 - i dansk perspektiv, 
systime iBog 2017 p 392 (1 side) 

- Recessen om reformationen, 30. oktober 1536 (3 sider) 
- NICOLAUS PALLADIUS: DET HELLIGE ÆGTESKABS ORDENSREGLER 

(1557) (3 sider) 
- Richard Hakluyt den yngre: Afhandling om vestlig kolonisering 1584 
- “Kongeloven 1665” i Frederiksen, Peter: Grundbog til Danmarkshistorien 

s. 116-17 (2 sider) 
- Maleri af Hyacinthe Rigaud 1701 af Ludvig d. 14 (1 side) 
- Danmarks Historie. Bd. 10. Reform og Fallit 1784–1830. Af Jens Vibæk. 

København 1971, S. 67-71.. (4 sider) 
-  Benito Scocozza i Morgenavisen Jyllandsposten 23.9.1981 SÅDAN BLEV 

BONDEN ,,... FRI BORGER, LYKKELIG" (4 sider) 
 
Supplerende stof: 

- Film: Jesper Carlsen “om kejseren”  i Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 
- i dansk perspektiv, systime iBog 2017 p 249 (ca. 5 min = 1 sider) 

- Film: Antikkens verden (6) Det romerske imperium (52 min) (10 sider) 
- Film: Mogens Herman Hansen “om bystaten” og “om borgere i bystaten” 

i Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 - i dansk perspektiv, systime iBog 
2017 p 497 (ca. 7 min = 1 sider) 

- Film: “Tidlig middelalder”, Historien om Danmark, dr.dk/undervisning, 
2017 (20 sider) 

- Film: Liv i renæssancen (1:6) - Tycho Brahe Kongen af Hven (8 sider) 
- Film: “Miniforedrag - Renæssancen i Danmark”, danmarkshistorien.dk, 

https://vimeo.com/29320130 (0,5 sider) 
- Film: “Miniforedrag: Feudalismen i Danmark”, danmarkshistorien, dk, 

https://vimeo.com/27235587 (0,5 sider) 
- Film: “Miniforedrag: Enevælden i Danmark”, danmarkshistorien, dk 

            https://vimeo.com/28708836 (0,5 sider) 
- Film: “Miniforedrag: Landboreformerne”, danmarkshistorien, dk 

https://vimeo.com/25660092 (0,5 sider) 
- Film: “Miniforedrag: Den franske revolution og Danmark”, 

danmarkshistorien, dk https://vimeo.com/25658354 (4 sider) 
- Film: Uddrag af “Renæssance og Reformation”, Historien om Danmark, 

dr.dk/undervisning, 2017 (2 sider) 
- Film: Våben, Hvede og Stål (2:3) – Jared Diamond  (55 min) (10 sider) 

 
 
Antal sider i alt: ca. 125,5 
 

Omfang 19 x 2 lektioner = 38 lektioner (af 50 min)  
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Særlige 
fokuspunkter 

Faglige mål: 
- Eleverne kan redegøre overordnet for, hvad der kendetegnede 

perioderne: Antikken, Middelalderen, Renæssancen og Enevælden. 
- Herunder kunne forklare forskellen mellem styreformer og 

hvordan de kom til udtryk i samfundet til forskellige tider. Dvs. 
at eleverne skal kende og forstå begreberne demokrati, oligarki, 
aristokrati, tyranni, feudalisme og enevælde. 

- og eleverne kan se en udvikling i magtstrukturer i samfundet 
herunder forholdet mellem befolkningsgrupper og lag/stænder. 
Dette indebærer begreber som aristokrati, adel, gejstelighed, 
bønder, fæstebønder, borgerskab, slaver, proletarer. 

- Eleverne kan anvende faglige metoder og begreber i en analyse af 
historisk materiale. Fx. hvordan der kan arbejdes med kildekritik, 
årsagsforklaringer og historiebrug. 

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

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 

 
 

 
Titel 2 
 

DHO 

Indhold Kernestof: 
- Krig, krise og nationalisme - Bryld, Carl-Johan: Danmark - Tider og 

temaer (2013) (4 sider) 
- Uddrag af afsnit om historiebrug, Historiefaglig arbejdsbog, Systime, 

2018 (3 sider) 
 
Kilder: 

- Adam Oehlenschläger: ”Der er et yndigt Land” 1823 (2 sider) 
- Elevernes selvfundne perspektiverende materiale. 

Supplerende stof: 
- Film: 1800-tallet på vrangen 1:8, Guld, hor og romantik, 

dr.dk/undervisning (20 sider) 
 
Antal sider i alt: Ca. 29 sider 
 

Omfang 
 

4 x 4 lektioner = 16lektioner (af 50 min) 

Særlige 
fokuspunkter 

Faglige mål 
- Gennem stilladserede skriveøvelser på tværs af fagegen dansk og 

historie har eleverne udarbejdet deres DHO-opgave. 
- Dansk historie og identitet 
- Historiebrug og -formidling 
- Historiefaglige begreber. 
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Som optakt til historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samspil 
med dansk med vægt på fordybelse i et relevant emne samt elevernes 
udtryksfærdigheder. Historiefaget har her særligt fokus på: 

- elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og 
vurdere forskelligartet materiale 

- faglig opgaveskrivning, herunder anvendelse af citater, henvisninger, 
figurer, illustrationer m.v. 

- historiefagets identitet og metoder. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Titel 3 Dansk Politik 
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Indhold Kernestof: 

Brøndum, Peter & Hansen, Thor Banke (2017): ”Luk Samfundet Op”, 3. udgave, 
Forlaget Columbus, København Ø. s 110-115, 118-121, 125-126, 130-131 (14) 

Klingbech, Ditte-Marie et al. (2018): ”C-samfundet – i flere perspektiver”, Forlaget 
Columbus, København Ø. s.  21-22, 139, 142-143 (5) 
 

Supplerende stof:  
● Video: Statsministerens nytårstale 2019: 

http://video.stm.dk/lars-lokke-rasmussens-nytarstale-1 (5). 
● Artikel: ”Danskerne vil høre Løkke tale om klima og miljø i nytårstalen”, 

dr.dk, 1. januar 2019 (1,8). 
● Artikel: ”OVERBLIK: Sådan lyder de andre partiers dom over Løkkes 

nytårstale”, dr.dk, 1. januar 2019 (2,7). 
● Videoer: Politiske partier + ideologier (Enhedslisten, Konservative og 

Liberal Alliancen), (link: 
https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-1/partifilm/ideologier/
) (1). 

● Kronik: Jarlov, Rasmus: ”Frihed og fædreland” (forkortet), Berlingske, 29. 
maj 2012 (1,6).  

● Artikel: ”At man skal være økonomisk ansvarlig er en banalitet” (forkortet), 
Information, 23. januar 2012 (1,1). 

● Uddrag fra Liberal Alliances hjemmeside: ”Max 40 % i skat” (forkortet ifm. 
opgave), (link: 
https://www.liberalalliance.dk/politik/maerkesager/40-procent-skat?fbcli
d=IwAR278CVZU52fmFy0xa-h5KvF2Fq6H6AmLnXZkr_K7koexnhtd53MlJN
x_KA) (1,7). 

● Artikel: ”Overblik: Partierne i Danmark”, Kristeligt Dagblad, 5. maj 2019 (5). 
● Artikel: ”S får støtte fra Thulesen Dahl: DF går til valg på at ændre 

pensionsalder for nedslidte”, dr.dk, 29. januar 2019 (2,2)  
● Artikel: ”57 procent af danskerne i måling: Pensionsalderen skal ikke være 

ens for alle”, dr.dk, 30. januar 2019 (2,2 sider). 
● Statistik: ”Berlingske Barometer” (link: 

https://www.berlingske.dk/barometeret) (0,5 side). 
● Artikel: ”Eva Kjær Hansen får stor næse af Folketinget”, altinget.dk, 20. 

februar 2019 (0,9 sider). 
● Artikel: ”Kommuner bryder loven, når de udelukker tidligere kriminelle fra 

job”, Kristeligt Dagblad, 18. november 2012 (2,3 sider). 
● Artikel: ”Kommentatorer: Illoyale embedsmænd prøver at fælde Lunde”, 

Berlingske, 12. april 2017 (1 side). 
● Artikel: ”Trads: Derfor vandt blå blok”, altinget.dk, 19. juni 2015 (1,5 sider). 
● Artikel: ”Ny måling: Danskerne giver øretæver til politikerne” (forkortet), 

avisen.dk, 14. juni 2018 (1,6 sider). 
● Statistik: ”Valgdeltagelse i forbindelse med folketings-, kommunal-, amts- og 

regionsråds- samt EU-valg i perioden 1970-2013”, magasineteuropa.dk, 30. 
april 2014 (0,5 side).  

HF & VUC København Syd   Side 6 af 25 

http://video.stm.dk/lars-lokke-rasmussens-nytarstale-1%20(5
http://video.stm.dk/lars-lokke-rasmussens-nytarstale-1%20(5
https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-1/partifilm/ideologier/
https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-1/partifilm/ideologier/
https://www.liberalalliance.dk/politik/maerkesager/40-procent-skat?fbclid=IwAR278CVZU52fmFy0xa-h5KvF2Fq6H6AmLnXZkr_K7koexnhtd53MlJNx_KA
https://www.liberalalliance.dk/politik/maerkesager/40-procent-skat?fbclid=IwAR278CVZU52fmFy0xa-h5KvF2Fq6H6AmLnXZkr_K7koexnhtd53MlJNx_KA
https://www.liberalalliance.dk/politik/maerkesager/40-procent-skat?fbclid=IwAR278CVZU52fmFy0xa-h5KvF2Fq6H6AmLnXZkr_K7koexnhtd53MlJNx_KA
https://www.liberalalliance.dk/politik/maerkesager/40-procent-skat?fbclid=IwAR278CVZU52fmFy0xa-h5KvF2Fq6H6AmLnXZkr_K7koexnhtd53MlJNx_KA
https://www.berlingske.dk/barometeret
https://www.berlingske.dk/barometeret


 

Omfang Ca. 14 lektioner af 50 minutter, 51,6 sider 

Særlige 
fokuspunkter 

·       De politiske ideologier: Liberalisme, konservatisme og socialisme 
·       Partier i dansk politik 
·       Fordelings- og værdipolitik 
·       Demokrati/parlamentarisme 
·       Molins model 
·       Den parlamentariske styringskæde 
·       Magtens tredeling 
·       Eastons model 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning /Gruppearbejde /Selvstændigt arbejde/Skriftligt arbejde/ 
Quiz/CL 

 

 
Titel 4 
 Indvandring til Danmark 

Indhold Forløbet har fokuseret på indvandringen til Danmark fra 1800-tallet til i 
dag. Følgende problemstilling har været: 
 
Hvordan har indvandring påvirket og ændret Danmark?  
 
Der er arbejdet med, hvordan vi med begreber kan forklare 
befolkningsbevægelser, samt hvad en indvandrer er. 
Vi har arbejdet med nedslag i indvandringens historie i Danmark på 
følgende emner: 

- Jøder i Danmark med fokus på 1900-tallet 
- Indvandring efter 2. verdenskrig med fokus på tyskere og ungarere 
- Arbejdskraftindvandringen fra 1960’erne til 1973 
- Italesættelse af indvandrere fra gæstearbejdere i 1960’erne til 

fremmedarbejdere i 1970’erne samt italesættelsen i dag 
Nedenstående kerne- og supplerende stof findes på undervisningssitet 
Indvandring til Danmark 
 
Kernestof: 
Grundbog til forløbet: Holt, Kim Boye & Bejder, Peter “Fra huguenotter til 
afghanere - indvandringens historie i Danmark” (Systime, 2003) 

 
- Uddrag af, Orla Lehmanns tale 'Danmark til Ejderen', 28. maj 1842. Fra 

www.danmarkshistorien.dk (2 sider) 
https://docs.google.com/document/d/12-QqzhZhD-8kzf8Nmi-6VTGiS2
y6NNuj-1KbSWhIqa8/edit?usp=sharing  
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- N.F.S. Grundtvig "Folkeligheden" 1848. Fra www.danmarkshistorien.dk 
(1,5 sider) 
https://docs.google.com/document/d/1pykt7IMPi2FbH9v3UyT73d_FiL
mSfxNan4di2c28pHM/edit?usp=sharing  

- Om nation, stat og folk, S, 118-120, Andersen, Torben Peter, Historiske 
hovedlinjer – fra Antikken til i dag, Forlaget Columbus, 2017. (2 sider) 
https://drive.google.com/a/kbhsyd.nu/file/d/0B8-jMIX4nEZ0b3MwRV
hOaGdqSi11LXh0UTFUZzJFbFhVdmJj/view?usp=sharing  

- Folk - fra Gyldendal Den store Danske (1 side) 
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Etnologi/Etnologis
ke_termer/folk  

- Georg Brandes, om hans jødiske baggrund, fra levned, I,  1905, s.20. 
Hentet fra: https://tidsskrift.dk/magasin/article/view/66758 (1 side) 

- Forside på arbejderbladet Ravnen 1902. Taget fra Bejder, Peter & Boye 
Holt, Kim. “Fra Huguenotter til Afghanere”(Systime, Aarhus C. 2013) (1 
side) 

- Indvandringen til Danmark fra 1930 til 1973. Sammensat og kan findes 
på: (3 sider) 
https://docs.google.com/document/d/17ThvcOoItoK3N1iZNDh9vfDPO
5hh9FTIQauFz_Ad7ks/edit 

- Jens Fisker. 1970. Kronik: Velkommen Mustafa. Fra 
Danmarkshistorien.dk (1 side) 
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/velko
mmen-mustafa-kronik-af-direktoer-jens-fisker-dansk-arbejdsgiverforen
ing-1970/ 

- Hanne Reintoft. 1970. Indvandrere som løntrykkere. Fra 
Danmarkshistorien.dk (1 side) 
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hanne
-reintoft-dkp-om-indvandrere-som-loentrykkere-1970/ 

- Filmklip om indvandringen i velfærdsstaten fra Danmarkshistorien.dk 
(3 sider) 
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indva
ndring-i-velfaerdsstaten-efter-1965/ 

- Holt, Kim Boye & Bejder, Flygtninge fra den anden side af kloden” 
(Systime, 2003) s. 145-149 i Holt & Bejder (5 sider) 

- Per Madsen, om indvandrerne i Ishøj, 1976 (Tekst 39, s. 154 i Holt og 
Bejder) (1 side) 

- Per Madsen, om indvandrerne i Ishøj, 1987 (Tekst 45, s. 175 i Holt og 
Bejder) (1 side) 

 
Samlet antal sider: 23,5 sider 
 
Supplerende materiale/Kilder: 

 
- Danskerne - folket S. 22-23, På tur med Danmarkshistorien, Hartmann, 

Nils, Gyldendal, Latvia 1. udgave 1. oplag 2013. ISBN 
978-87-02-13148-2. (1 sider) 
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https://drive.google.com/a/kbhsyd.nu/file/d/1Szu7Lhu9pbAGbIKSUl
W3IbrQRR08ulMP/view?usp=sharing  

- Jødernes historie og diaspora, s. 122-123 fra kap. 7 “Jødedommen” af 
Hanne Følner  i “Religion og samfund” (1,5 sider) 

- Halfdan Pisker: “Kakerlak” 2015 (tegneserie) Uddrag: 
https://drive.google.com/drive/folders/1jDhdHBmAL5NRM70fR0psn-
XYal9933Mk (7 sider) 

- Statistik over indvandring til Danmark: 
https://docs.google.com/document/d/15fURZRloB5IOLKTxdUVKcBAY
EQDe_EYSCv-rFWppz3U/edit (1 side) 

- Maria Krarup: Den syriske flygtning er ikke min næste af Anna Rask 
Pedersen, Kristendom.dk, 2015, hentet fra: 
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtnin
g-er-ikke-min-naeste (1 side) 

- Svar til Maria Krarup: Den syriske flygtning i nød er også min næste af 
Marie Louise Poulsen, kristendom.dk, 2015, hentet fra: 
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-kraru
p-den-syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste (1 side) 

 
 
Podcast  
Ned med de skurke og landet er frelst, Jødefejden 1819-1820. Københavns 
bibliotek, 2016. Kan findes her: 
https://bibliotek.kk.dk/nyheder/mp3-podcast/ned-med-de-skurke-og-landet-
er-frelst-joedefejden-1819-20 (6 sider) 
 
  
Videoer/film 
Grundloven, 8 nov 2010. Fra Danmarkshistorien.dk 
https://vimeo.com/16619665 (3 sider) 
100 års indvandring. Dr2, 2003. kan findes her:  
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&searc
h=indvandring&orderby=title&SearchID=00d0391c-c8c7-4b17-b9e6-b1f2e4e4e1
78&index=4 (39 sider) 
Jøde!. Dr2, 2018. Kan findes her: 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031812032200 (14 sider) 
 
Samlet antal sider: 74,5 
 

Omfang 
 

4 x 4 lektioner (af 50 min) = 16 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Indvandringenshistorie til Danmark med nedslag på: 
- Hvad er indvandring? 
- Jøder i Danmark med fokus på 1900-tallet 
- Indvandring efter 2. verdenskrig med fokus på tyskere og ungarere 
- Arbejdskraftindvandringen fra 1960’erne til 1973 
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- Italesættelse af indvandrere fra gæstearbejdere i 1960’erne til 
fremmedarbejdere i 1970’erne og i dag 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 
Titel 5 
 

Nordiske religion og moderne asatro 

Indhold Kernestof: 
1. Filmklip med Mikael Rothstein: "Religionshistorien på 5 minutter", 

Religionsoraklerne, 
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freligionsoraklene.n
o%2Fspesial-religionshistorien-pa-fem-minutter%2F&sa=D&sntz=1
&usg=AFQjCNEW5CAtUwBXJo-khu8SOEvYByL7qA 

2. Citat af Mikael Rothstein, "Voyeurisme eller forskningsstrategi?" I: 
Buck, Lene m.fl. (Red.), Idealer i religion og religionsforskning, Museum 
Tusculanums Forlag, Københavns universitet, 1997 s. 134 

3. “Religion i det senmoderne samfund” og “Fakta om religion i det 
senmoderne samfund” i Madsen, Lene m.fl.: Grundbogen til Religion C, 
systime ibog, p. 138, p. 279 

4. “Adam af Bremem - Kulten i Uppsala”. Uddrag. fra Vikingers tro og tanke, 
Uffe Hartvig Larsen, 2. Udg. Akademisk forlag, 2000. s. 206-208. (1606 
tegn)  

5. “Fænomenologi” i Begrebsnøglen til religion, Systime iBog, p 196 
6. Uddrag af Gylfaggining fra 

https://heimskringla.no/wiki/Uddrag_af_Snorres_Edda#Om_kong_Gylf
e (4 sider) 

7. Uddrag om de nordiske guder fra Madsen, L. Carsten: Nordboernes 
gamle religion, Forlaget univers 2014  

8. ”Kildetekst: Adam af Bremen: Kulten i Uppsala” s. 206-208, uddrag, Uffe 
Hartvig Larsen: Vikingers tro og tanke, , 2. Udg. Akademisk forlag, 2000. 

9. ”Asatro: Harreskovens Blótgilde” s. 18-26, af Vinni Bøgelund: 
Senmoderne religiøsitet kap. 2, 1. udg., 1. opl. Systime 2008 

10. ”Samfund, individ og religion” s. 7-15, af Birgit Andersen m.fl.: 
Senmoderne religiøsitet i Danmark kap 1, 1. udg., 1. opl. Systime 2008 

11. Film fra dr.dk/undervisning: “Hedning på høje hæle”, 
http://www.dr.dk/undervisning/religion/himlen-over-danmark 

Supplerende stof: 
- Film: Verdenshistorien del 1 - en plads på jorden, 

https://youtu.be/agHrSVYcarI 
- Film: Vølvens Spådom: 

http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/voelvens-spaadom 
- “Vikings sacrifice scene”, https://youtu.be/YuhBDkIn_RM  
- “The 13th Warrior - Viking King Funeral”, 

https://youtu.be/0twvVmJKTJY  
- “The Viking Funeral Ibn Fadlan Saw”, https://youtu.be/4-74nZZkAaY  
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- Prezi-præsentation om den nordiske religions kosmologi, Kristelig 
Dagblad, https://prezi.com/kuoqdv-j7uhr/yggdrasil-verdenstret/ 

 
Antal sider i alt: ca. 55 sider inkl. film 
 

Omfang 
 

6 x 2 lektioner (af 50 min) = 12 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Forløbet er en introduktion til religionsfaget generelt, dets metoder og centrale 
begreber, herunder myter og ritualer eksemplificeret ved førkristen nordisk 
religion. Dertil er der fokuseret på senmoderne religiøsitet med udgangspunkt i 
den nordiske religions genkomst i form af asatro.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Titel 6 Kan vi gøre økonomien bæredygtig? 
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Indhold Kernestof: 
Brøndum, Peter & Hansen, Thor Banke (2017): ”Luk Samfundet Op”, 3. udgave, 
Forlaget Columbus, København Ø. S. 194-197 
  
Klingbech, Ditte-Marie et al. (2018): ”C-samfundet – i flere perspektiver”, Forlaget 
Columbus, København Ø. s: 39-41, 47, 49-50 
  
Greve, Bent et al. (2018): ”SamfNU B”, Systime, Aarhus C. s. 256-258 
  
Supplerende stof: 

● Video: ”Den grænseløse vækst” (link: 
https://www.youtube.com/watch?v=QdKnmgto_Ko) (1 side). 

● Test: ”How big is your environmental footprint?” (link: 
https://footprint.wwf.org.uk/#/) (1 side). 

● Artikel: “Vi når først Danmarks klimamål om 100 år, hvis vi fortsætter i dette 
tempo”, Information, 15. marts 2019 (2,6 sider). 

● Artikel: ”Bjørn Lomborg: Økonomisk vækst løser de vigtigste 
miljøspørgsmål” (forkortet), Berlingske, 5. november 2018 (1,6 sider). 

●  Statistik: ”CO2 Emissions and Global Economy Growth Rates” (link: 
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/march/iea-finds-co2-emission
s-flat-for-third-straight-year-even-as-global-economy-grew.html) (0,5 side). 

● Statistik: “Global Carbon Dioxide Emissions, 1980-2016” (link: 
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/march/iea-finds-co2-emission
s-flat-for-third-straight-year-even-as-global-economy-grew.html) (0,5 side). 

● Artikel: “Danskerne vil have historisk opgør med bilafgifter” (forkortet), 
Berlingske, 19. oktober 2018 (1,7 sider). 

● Artikel: ”Stærk økonomi er en vindersag for Trump – men han har en 
paradoksal udfordring” (forkortet), Berlingske, 2. november 2018 (2 sider). 

● Artikel: ”På fem år er 200.000 flere kommet i job – og det giver økonomer 
bange anelser” (forkortet), Berlingske, 13. september 2018 (1,5 sider). 

● Statistik: ”Danmarks vækst i BNP i perioden 2009-2017 i procent” (link: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&loca
tions=DK&start=2009&view=chart) (0,5 side). 

● Film: ”En ubekvem sandhed” (Al Gore), 15. september 2006 (Danmark) (20 
sider). 

● Video: EP19-debat (min 7:00-23:20) (link: 
https://www.dr.dk/tv/se/ep-debat/ep-debat-2/spidskandidaterne-2#!/07:
56) (3 sider). 

Omfang Ca. 14 lektioner af 50 minutter, 48,9 sider 

HF & VUC København Syd   Side 12 af 25 

https://www.youtube.com/watch?v=QdKnmgto_Ko
https://www.youtube.com/watch?v=QdKnmgto_Ko
https://footprint.wwf.org.uk/#/
https://footprint.wwf.org.uk/#/
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/march/iea-finds-co2-emissions-flat-for-third-straight-year-even-as-global-economy-grew.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/march/iea-finds-co2-emissions-flat-for-third-straight-year-even-as-global-economy-grew.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/march/iea-finds-co2-emissions-flat-for-third-straight-year-even-as-global-economy-grew.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/march/iea-finds-co2-emissions-flat-for-third-straight-year-even-as-global-economy-grew.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/march/iea-finds-co2-emissions-flat-for-third-straight-year-even-as-global-economy-grew.html
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/march/iea-finds-co2-emissions-flat-for-third-straight-year-even-as-global-economy-grew.html
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locations=DK&start=2009&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locations=DK&start=2009&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locations=DK&start=2009&view=chart
https://www.dr.dk/tv/se/ep-debat/ep-debat-2/spidskandidaterne-2#!/07:56
https://www.dr.dk/tv/se/ep-debat/ep-debat-2/spidskandidaterne-2#!/07:56
https://www.dr.dk/tv/se/ep-debat/ep-debat-2/spidskandidaterne-2#!/07:56


 

Særlige 
fokuspunkter 

·       Miljømæssig bæredygtighed 
·       BNP/økonomisk vækst 
·       De økonomiske konjunkturer: Høj- og lavkonjunktur 
·       De samfundsøkonomiske mål: Høj beskæftigelse, ligevægt eller overskud på 

betalingsbalancen, økonomisk vækst, stabil/lav inflation, ligelig fordeling af 
velstand samt hensyn til miljøet 

·       Det økonomiske kredsløb 
·       De økonomiske politikker: Finans- og pengepolitik, herunder de ekspansive og 

kontraktive varianter 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/selvstændigt arbejde/skriftligt arbejde/quiz/CL 

 
 

 
Titel 7 
 

Ekstremernes århundrede(Historie B) 

Indhold Kernestof: 
- Opgave om atomvåben på hjemmesiden: 

http://nuclearsecrecy.com/nukemap/ (0,5) 
- Introduktion til konflikterne: 

- Afghanistan https://koldkrig.systime.dk/index.php?id=165 
- Korea https://koldkrig.systime.dk/index.php?id=244  
- Cuba  
- https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=654&L

=0 
- Vietnam https://koldkrig.systime.dk/index.php?id=182 
- OL 1980 Moskva Uddrag af 

https://www.idrottsforum.org/articles/hansen/hansen080606.
html  
Samlet sidetal 5 sider. 

 
Kilder: 

- "POTSDAMAFTALEN AUGUST 1945" (1.5 side) 
- Uddrag af Versailles-traktaten - Erstatningskrav til Tyskland 1919 (0,5 

side) 
- TRUMANDOKTRINEN ERKLÆRES 12. MARTS 1947 (1,5 side) 
- Statistik over fordeling af Marshallhjælp på lande i perioden 3. april 

1948 til 30. juni 1952 - fra Stormagtspolitikken 1945-1982 belyst ved 
kilder Bender/Gade 1983 (1,5 side) 

- KORT OVER DELING AF BERLIN OG EUROPA (0,5 side) 
Fra: Geschichtliche Weltkunde bd. 3, Diesterweg 1976  

- En vesttysk skolebog om årsagen til Berlin-muren s. 160-63  
- En østtysk skolebog om årsagen til Berlin-muren s. 210-212. (5 sider) 
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Supplerende stof: 

Film: The Fallen of World War II https://vimeo.com/128373915 (0,5 
side) 

Film: ‘Thirteen Days’ Constantin Film 2000 (140 min - 5 sider) 

Film: ‘Derfor blev Berlinmuren bygget’ dr.dk/undervisnign (0,5 side) 
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:
545a0dfba11f9d0c8056ade7 

Levende billeder fra Berlinmurens historie: 

-  ICH BIN EIN BERLINER 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=56V6r2
dpYH8 

- GÜNTER SCHABOWSKI 9. NOVEMBER 1989 
https://www.youtube.com/watch?v=DTBnOoBEJP0  

- TVA ekstra 10.11.1989 - Berlinmurens fald 
https://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr:mu:progra
mcard:509dbc74860d9a0ad8bc0256 

- FILMTRAILER, GOOD BYE LENIN! (2003) 
https://www.youtube.com/watch?v=lv5FO9PtAvY 

Sidste anvendt 25/6 2019 (samlet 5 sider) 

Tur til arbejdermuseet - Omvisning om 1950erne og amerikaniseringen 
af Danmark. 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid  5 x 4 lektioner á 50 min. = 20 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

- 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 
- Ideologiernes kamp i det 20. århundrede 
- Globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/anvendelse af 
fagprogrammer/Udarbejdelse af problemformuleringer/eskursion 
 

 
 

 
Titel 8 
 

Kristendom 

Indhold Kernestof: 
- Bibeltekster: Nadverindstiftelsen - Markus 14, 12-25, Korsfæstelse kap 

15, 21-29, Genopstandelsen kap 16, 9-19 
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- Film: “Kristendom basis 1”, https://youtu.be/Ii_tst8FglE  
- 1. Mosebog kap. 3, vers 1-24: Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have 
- Verdens skabelse som tegneserie, Carlsen illustreret af R. Crumb. 
- “Ritual”p255, Grundbogen til Religion C, p210, Ibog af Lene Madsen m.fl. 

Systime 2012,  
- Film: En dåb og nadver i folkekirken, 

https://www.dr.dk/undervisning/religion/kristendom 
- Film: “5 skarpe om Luther” fra dr.dk/undervisning 
- Folkekirkens dåbsritual, 

https://www.kristendom.dk/d%C3%A5b/guide-d%C3%A5b-i-kirken  
- Den apostolske trosbekendelse, Kilde: Den danske Salmebog 
- Uddrag fra Bjergprædikenen, Matthæusevangeliet 5, 17-48: 
- “Lukasevangeliet 10, 25-37” (den barmhjertige samaritaner) 
-  ”Marie Krarup: Den syriske flygtning er ikke min næste” af Anna Rask 

Pedersen fra www.kristendom.dk d. 6.10.2015 
- Svar til Marie Krarup: Den syriske flygtning i nød er også min næste, 9. 

oktober 2015, kl. 13:39 Af Marie Louise Poulsen, 
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-kraru
p-den-syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste  

- “Næstekærlighed i kristendommen”, 
https://www.religion.dk/undervisning/n%C3%A6stek%C3%A6rlighed
-i-kristendommen 

- ”Mig og Gud – og mig” af Manuel Vigilius, s. 30-34, i Ud & Se, okt. 2004 

Supplerende stof: 
- “Mytologi” i Mikkelsen, Storgaard: Religionsportalen, systime ibog 
- “Hvad er næstekærlighed”, natholdet, https://youtu.be/CoSjGAP9ZFw 
- Film: “Heavy metal for helligånden”, Himlen over Danmark, 

https://www.dr.dk/undervisning/religion/himlen-over-danmark  
 
Antal sider i alt: ca 50 sider 
 

Omfang 
 

5 x 2 lektioner (af 50 min) = 10 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Målet er, at du efter forløbet: 
 

- kender det centrale indhold i Det Gamle Testamente og Det Nye 
Testamente i Bibelen og har forståelse for forholdet mellem dem. 

- kan redegøre for den kristne grundmyte (skabelse, syndefald, Jesu død 
og opstandelse, frelse). 

- kan redegøre for Jesus som historisk figur og aller vigtigst for 
opfattelsen af Jesus som Kristus og verdens frelser. 

- kan redegøre for og analysere de centrale kristne ritualer dåb og 
nadver. 

- har overblik over kristendommens historie i hovedtræk, herunder de 
store kirkesplittelser. 

- har kendskab til kristen etik. 

HF & VUC København Syd   Side 15 af 25 

https://youtu.be/Ii_tst8FglE
https://www.dr.dk/undervisning/religion/kristendom
https://www.kristendom.dk/d%C3%A5b/guide-d%C3%A5b-i-kirken
http://www.kristendom.dk/
http://www.kristendom.dk/
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-den-syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/svar-til-marie-krarup-den-syriske-flygtning-er-ogsaa-min-naeste
https://www.religion.dk/undervisning/n%C3%A6stek%C3%A6rlighed-i-kristendommen
https://www.religion.dk/undervisning/n%C3%A6stek%C3%A6rlighed-i-kristendommen
https://youtu.be/CoSjGAP9ZFw
https://www.dr.dk/undervisning/religion/himlen-over-danmark


 

- kan analysere og diskutere forskellige kristne synspunkter, fx syn på 
Bibelen, på frelsen osv. 

- kan anvende begreber om senmoderne religiøsitet i analyse af nutidige 
kristne kilder. 

 
Du viser, at du har opfyldt målet således: 

- ved at kunne bruge de religionsfaglige begreber i analyse af tekster 
- ved at kunne præsentere forskellige synspunkter indenfor 

kristendommen 
- ved at kunne forklare opstandelsestanken med dine egne ord 
- ved at kunne læse en tekst med henhold til at bestemme synsvinklen 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 
 

 
Titel 9 
 København (Fællesfagligt) 

Indhold Historie 
 
Kernestof: 

- Kühle, Ebbe Danmark Historie og Samfund ss. 106-109 
- Suzanne Gudbjerg-Hansen & Thomas P. Larsen & Ulrik Lavtsen Flere 

sider af KS. Grundbogen s. 62-66 
- Hyldtoft, Ole Københavns industrialisering, 1840-1914 s. 138-40 
- Udforsk historier om kobenhavn - et-hus på 

vesterbro:https://www.kbharkiv.dk/udforsk/historier-om-kobenhavn/
et-hus-pa-vesterbro 

- SAXOGADE 17-19 
- ET KIG IND I LEJLIGHEDERNE 
- ET SLUMKVARTER 
- ET SANERINGSPROJEKT 

 
Supplerende stof 

- FILM FRA ARBEJDERBYEN + ARBEJDERKAMPEN - SE LINK NÅR HVAL 
ER OPPE IGEN 

- Læreroplæg om begreberne: Sanering, byfornyelse, BZ-bevægelse, 
slumstormere, modernister/modernismekritikere, Gentrificering 

- Vesterbro - Hvem er du og hvor går du hen? To film om 
gentrificeringskonsekvenser på vesterbro: 

- https://vimeo.com/235863756 
- https://vimeo.com/197917998 

- Fra 'dum ghettodreng' til forfatter. Aydins far begik et drab, som ændrede 
sønnens liv Fra: 
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/fra-dum-ghettodreng-til-forf
atter-aydins-far-begik-et-drab-som-aendrede 

- Voksende byer - del 2/3 - Gellerupvisionen - Danmarkshistorien.dk  
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link: https://vimeo.com/36286309 
 
 Kilder: 

- Udvalgte kort over København fra: https://historiskatlas.dk/ 
- Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabrikker og fabriksmæssig 

drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse, 23. maj 1873. 
Fra danmarkshistorien.dk 

- Louis Pio: "Maalet er fuldt!" 1872 Fra danmarkshistorien.dk 
- Geyter, Adolphe de og Laursen, Hans Rejs jer, fordømte her på jorden 

(Internationale) 1911 Fra danskesange.dk 
 
Religion 
 
Kernestof: 

- “Bøn og ritual” s. 184-185 i Kultur og Samfund, systime 
- ”Obligatoriske ritualer” p 219 i iBog Grundbogen til Religion C. Af Lene 

Madsen m.fl.. Systime 2012 
 

- ”Den hellige tid: Muhammad” s. 17-21 i Moderne Islam af Jakob Skovgaard 

Petersen, 1. Udg. 3. Opl. 1995, Gyldendal Uddannelse 

- ”Grundprincipper i Islam (Forty Hadith (hadidth nr. 2)”, i Kuplen, Muren, 

Graven s. 223, af Hanne Følner m.fl. 2012, Gyldendal 

- “Unge muslimer fatwashopper”, ASTERISK NR. 44, Dec 08 - JAN 09 

DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE 

- “Kategorisering af religiøse udøvere” i Wagner, Hans m.fl.: Begrebsnøglen 

til religion, systime ibog. 

- ”Det islamiske samfundssyn og sharia” s. 110-118 i Grundbogen til religion 

C, Af Lene Madsen m.fl. 1. Udg. 1. Opl. Systime 2012  

- ”Interview med Sherin Khankhan om sharia”, tekst 74, i Danske 

verdensreligioner, islam af Kate Østergaard, 2007, Gyldendal 

- Tekst 5 – Moustapha Kassem m.fl.: Vi tror på en sekulær islam og Tekst 6: 

Hizb ut-Tahrir om synet på samfundet fra “Religionen i spil: Kan man være 

muslim i det danske samfund?“ i Grundbogen til religion C, Af Lene 

Madsen m.fl. systime ibog. 

- “Post 2001-genrationen” i Tarek Hussein: Det sorte skæg - om at være 
dansk muslim s. 21-25 

 
Supplerende stof: 
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- Film: ”De 5 skarpe om Islam”, dr.dk/undervisning, 

http://www.dr.dk/undervisning/religion/5-skarpe 

- Film: Dansk imam: Der er plads til homoseksuelle i islam: 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/dansk-imam-der-er-plads-til-ho
moseksuelle-i-islam#!/ 

- “Hvornår er man egentlig sekulær?”, 
https://www.religion.dk/religion.dk/hvornaar-er-man-egentlig-sekulae
r-0 

- Film: Aftenshowet - Nissehaderen, 
https://www.youtube.com/watch?v=SlRRNgLyIQQ  

- Film: “Knuth fastholder kritik af Khankan: Hun vil ikke tage afstand fra 
sharia”, 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/knuth-fastholder-kritik-af-khank
an-hun-vil-ikke-tage-afstand-fra-sharia#!/  

- Klip fra Deadline. Interview med Sherin Khankan om sharia, 15.12.2017, 
https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031712152230 

 
Samfundsfag: 
 
Kernestof: 
Reimick, Sofie & Madsen, Lene 2010, Kultur og samfund, Systime 221-225 (4) 
 
SamfNu B 2017: Søren Malling, Thomas Løkke Læssøe, Sara Frederiksen, 
Christoffer Pedersen, Gunvor Vestergaard, Peter Mouritsen, Morten Winther 
Bülow, Martin Ingemann Hansen, Jakob Nørgaard-Petersen, Rune Valentin 
Gregersen, Flemming Gräs, Bent Greve, Klaus Holleufer, Søren Winther Lundby, 
og Helle Hauge Bülow. Side 1.3 Social arv og uddannelse, 2.3.1 Integration - eller 
hvad det nu hedder (4) 
 
Brøndum, Peter og Hansen, Thor Banke: Luk samfundet op, 3. udg. 2017, 
Columbus s., 74- 77, (4) 
 
Eskelund, Klaus og Gustavussen, Kristian: Blik på byen - introduktion til 
bysociologi, Forlaget Columbus, 1. oplag. 1. udgave 2015, s. 52-55, 56-59 (7) 
 
Supplerende: 

- DR Nyhederne den 24. oktober 2016 om Gated community (1) 
- Forskellige statistikker fra Danmarks statistik om forskellen mellem 

Gentofte og Nørrebro omhandlende: oprindelse, indkomst, levetid, 
husstandsstørrelse, kriminalitet. (10) 

- Diverse sange til analyse af kapital og habitus. (2) 
- Diverse sange til analyse af integrationsbegreberne (2) 
- DR 2016: En Syg forskel, (5) 
- Egne billeder fra hvor de bor. 
- Kommuner med flest indvandrere og efterkommere 2019, Danmarks 

statistik. (1) 
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- Nørrebro - multikultur eller parallelsamfund, Fie Krøyer Dahl 2012  (5) 

 

Ekskursioner: 
Togtur med B-linien, med observationer i toget, samt i kvarteret omkring 
Nørrebro station og Hellerup station. Fokus på metode, ghetto, integration og 
ulighed. (5) 

 

Byvandring på Nørrebro med rundviser fra Dansk arkitektur center. Egne 
observationer i Jægersborggade. Fokus på metode, byrum, medbestemmelse, 
gentrificering og segregation. (5) 
 
Kvartersanalyse i Raval kvarteret i Barcelona. Fokus på metode, byrum, 
gentrificering og segregation. (2) 
 
Ungdommens Folkemøde. Fokus: Muligheder for at blande sig i samfundet, 
medborgerskab. (2) 
 
Tur på Davids samling, med fokus på religionen islam 
 
Besøg af Tarek Hussein om at være dansk muslim 
 

Omfang 
 

Historie: 6 X 4 lektioner (af 50 min) = 24 lektioner  
Samfundsfag: 26 lektioner af 50 minutter, 59 sider 
Religion: 12 x 2 lektioner (af 50 min) = 24 lektioner, ca 46 sider 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
KS kernestof: 
 
Samfundfag: 
Metode: kvalitativ og kvantitativ metode 
Socialisering 
Senmoderne samfund 
Flydende modernitet 
Frygtkultur 
Gentrificering 
Gated communities 
Frivillig- og ufrivillig ghetto  
Pluralistisk integration 
Etnocentrisme 
Assimilation 
Segregation 
Social arv 
Habitus 
Økonomisk kapital 
Social kapital 
kulturel kapital 
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Symbolsk kapital 
Kulturelfrisættelse 
Individualisering 
Formbarhed 
Potensering 
Subjektivisering 
Ontologisering 
 
 
Historie kernestof: 

- dansk historie og identitet 
- natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv 
- Globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv  
- Historiefaglige metoder  
- Natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk 

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

 
Religion: 
Med særligt udgangspunkt i Islam i Danmark og islam som minoritetsreligion er 
de faglige mål: 

● Du kan redegøre for centrale begreber indenfor islam: Islams 5 søjler, 
Koranen, Hadith,  

● Du kan analysere forskellige fortolkninger af sharia begrebet og 
forholde dig til forskellige holder til hvilken rolle islam skal spille i 
samfundet. 

● Du kan bruge Jan Hjärpes teori om moderne islamformer i en analyse af 
forskellige holdninger indenfor islam. 

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/Rollespil, 
fremlæggelser, ekskursioner, blogindlæg. Synopsisskrivning. 
 

 
 
 Titel 10 

Sex og køn (Fællesfagligt) 

Indhold Historie 
 
Kernestof: 

- Danmarkshistorien.dk Kvinder i middelalderen 
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kvinder-i
-middelalderen/ 

- Jacobsen, Grethe Den protestantiske Husmoder Folkeuniversitetet 
Temamagasin om reformationen 2017 

- Kvinderne - på vej mod frigørelse  - Kvindens retsstilling 
- Fra: Danmark - tider og temaer. Digital danmarkshistorie 
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https://danmark.systime.dk/index.php?id=520&MP=161-436 
- Grundlovsspillet - et rollespil fra historielab om grundloven 1915 

https://historielab.dk/til-undervisningen/spil/rollespil-til-undervisnin
gen/grundlovspillet/ 

- Systime: De danske kvinders historie - Velfærdsstat og velfærdsboom - 
Den nye husmoderrolle (incl. kilder på siden billeder og tabeller) 
https://kvinder.systime.dk/index.php?id=156 OG Det private bliver 
politsisk https://kvinder.systime.dk/index.php?id=162 OG rødstrømper 
og den nye kvindebevægelse 
https://kvinder.systime.dk/index.php?id=158 

 
Supplerende stof 

- Reformation 1517-2017 - hvad skete der lige der? videoklip: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y6cdXMBjHPc 

- Rather Homemade Productions: "Oplysningstiden - Hvad fanden skete 
der lige der" https://www.youtube.com/watch?v=BeNuTibYyLw 

- Martin Luther og reformationens nye verdensbillede fra 
danmarkshistorien.dk videoklip: 
https://www.youtube.com/watch?v=sAELGsqNt3Q 

- DR Historien om Danmark - Reformation og renæssance (25.50-36.40) 
- DR Historien om Danmark - Enevælde og oplysning (24.50-36.05) og 

(44.10-47)  
- En bid af historien - Halvfjerdserne 1970 - 1979 TV2 2016 

https://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=021611222035 
 
 Kilder: 

- NICOLAUS PALLADIUS: DET HELLIGE ÆGTESKABS ORDENSREGLER 
(1557) Fra: Folkeuniversitetet Temamagasin om reformationen 2017  

- Sjællandske lov om ægteskabsbrud og hor  
Fra Erik Kroman og Stig Juul, Danmarks gamle Love paa Nutidsdansk, 
bd. 2, 1945, her citeret fra M. Carstensen og J- Olsen, Middelalderliv, 
1987, s. 111. 

- Kilde: Plakat fra KAD's (Kvindelig Arbejdersamfund i Danmark) 
ligelønskampagne i 1973. Fra: 'Jo, det kunne nytte' 

 
Studietur til Barcelona: Museumsanalyse af Museo de historia Catalunya med 
fokus på tendens, afsender og modtager. Byhistorisk perspektivering til 
København. Observation af køn og ligestilling i Barcelona sammenlignet med 
Danmark. 

 
 
Religion 
Kernestof: 

- “Clifford Geertz: Religioner skaber social orden” i Det er religion af Jeppe 
Sinding Jessen, Gad 2003 

- Bibelen: 
- Skabelsesmyterne: 1. Mos 1-2 
- Seksuelle forbud: 3. Mos 18, 1-30 
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- Højsangen 1, 1-6 og 4, 1-16 
- Kvinden grebet i ægteskabsbrud: Joh 8, 1-11 
- Paulus om ægteskab og ugift tilstand: 1. Kor 7, 1-7, 38-39 
- Paulus om kvinder i menigheden: 1. Kor 14, 33-36 og 1. Tim 2, 

9-3,1 
 

- Folkekirkens vielsesritual fra folkekirken.dk 
- “Ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to 

af samme køn” fra folkekirken.dk 
- “Ligestilling i islams navn” af Helen Hajjaj i Information d. 8.3.2006 
- “Bibelen er et tagselvbord af sex”, 17. FEB. 2010 KL. 12.12, JENS 

LENLER, Politiken 
- Hjemmeside, 

https://adamogeva.dk/artikel/hvornaar-er-sex-sex-ifoelge-bibelen 
- Film: “Mit liv som jomfru”, DR3 2013, 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=331303042000 
- Koranen, Wullf, sura 2:223, 2:36, 7:22 (om skabelse af Adam og Eva) 
- “Må kvinder være imamer? “ i Klassisk og moderne islam af Deniz Kitir, 

Systime ibog.  
- “Danskere er splittede om kønsneutralt ritual”, 8. juni 2012, 

Kristeligt-dagblad.dk, Af Tobias Stern Johansen 
 

Supplerende stof: 
- “Skolepige om sit elskede Anders And blad: Hvorfor bager kvinderne 

altid bare kage eller er sure?” fra Politiken d. 7.3.2017 af Nellie Trolle 
Lauta 

- Billede af muslimer i bøn under hajj i Mekka, 
http://c8.alamy.com/comp/B6GJ8D/pilgrims-praying-the-afternoon-pr
ayer-asr-in-congregation-just-outside-B6GJ8D.jpg 

- Film: “5 skarpe om de kristne ritualer” fra dr.dk/undervisning 
- Film: “1000 års tro - kvindekamp i kirken” fra dr.dk/undervisning 
- ”Værktøjskasse” Ibog Grundbogen til Religion C. Af Lene Madsen m.fl. 

- “Jomfru Maria i den protestantiske, katolske, ortodokse og anglikanske 
kirke”, 2026, 
https://www.kristendom.dk/kristendomdk/jomfru-maria-i-den-protes
tantiske-katolske-ortodokse-og-anglikanske-kirke  

- “Kønsforskere kritiserer det katolske kvindesyn”, 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/k%C3%B8nsforskere-krit
iserer-det-katolske-kvindesyn  

- islamstudie.dk, kvindekamp i islam. 
http://islamstudie.dk/?page_id=1526  

 
Samfundsfag: 
 
SamfNu B 2017: Søren Malling, Thomas Løkke Læssøe, Sara Frederiksen, 
Christoffer Pedersen, Gunvor Vestergaard, Peter Mouritsen, Morten Winther 
Bülow, Martin Ingemann Hansen, Jakob Nørgaard-Petersen, Rune Valentin 
Gregersen, Flemming Gräs, Bent Greve, Klaus Holleufer, Søren Winther Lundby, 
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og Helle Hauge Bülow. Side 1.1 Ungdom - om at skabe identitet, 1.1.3 
Normindlæring og anerkendelse, 7.1 Velfærd, 1.1.2 Socialiseringens former, 
(10) 
 
Køn og ligestilling af Anna Storr-Hansen, Kia Ditlevsen og Tine Studstrup, 
Forlaget Columbus 2017, Side 117 Lighedbegreberne & 51-57 Krop og 
seksualitet, ideologierne (tjek side) (10) 
 
 “To indgangsvinkler til køn” 
http://samfundsfagsportalen.gyldendal.dk/b_niveau/koen_og_ligestillin 
g/kapitler/to_indgangsvinkler_til_koen (2) 
  
Supplerende: 
“Hen, høn og kønsdebatten” af Pernille Glavind Olsson i Jyllands-Posten,  
14.09.2013 (5) 
 
“Drenge lærer teknik, piger lærer omsorg” Ulla Jacobsen, Information 2009 (5) 
 
Diverse citater omhandlende ligestilling (1) 
  
Statistik om ligestilling i DK fra Danmarks statistik,  site fra Danmarks Statistik 
(7)  
  
Figur: Gender pay gab versus gender pensions gab, Eurostat, Europa 
kommissionen, 2017 (1) 
 
Søjlediagram om Børn i daginstitution i EU, Eurostat, Europa kommissionen, 
2017 (1) 
 
“De unge i Spanien samt interview med David Garcia”, Ringkøbing Skjern 
dagbladet 2015 (2) 
 
Anne Linnet “Glor på vinduer” 
Nikoline “Sut min klit” 
  
Klip  Deadline, DR2,  Køn, biologi eller social konstruktion, (2) 
Tæt på sandheden, DR2  “Emil fra sted” 
 DR: 1915 - 2015: kvinder valgret i 100 år (1) 
 
“Sverige, kan Kalle gå i kjole” DR 2011 (1) 
  
Klip: Gender specific toys, BBC, 
https://www.bbc.com/news/av/magazine-40936719/gender-specific-toy 
s-do-you-stereotype-children (1) 
  
Dokumentar: DR2 Uden Køn, DR2, 2013 
https://www.dr.dk/tv/se/dr2-uden-skrald/dr2-uden/dr2-uden-koen (5) 
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“Torben Chris rydder op i ligestillingen” DR 2019 (4) 
  
Ekskursioner: 
 
Studietur i Barcelona med fokus på velfærdsmodeller og køn & ligestilling. De 
var på en tur med en hjemløs, der forklarede om, hvorfor der var mange 
hjemløse, hvem der hjalp dem (kirke og frivillige organisationer)   De lavede 
desuden 2 undersøgelser: 1 spørgeskemaundersøgelse om Spaniernes 
holdninger til velfærdsstaten og en observation omhandlende køn og ligestilling 
med selvvalgt fokus/problemstilling. Hjemme bearbejdede vi og 
sammenlignede undersøgelserne i forbindelse med synopsisskrivning) (10) 
 
Nationalmuseet Sex! Køn og krop. (1) 
 
Undersøgelse af sex i gadebilledet anno 2019 (1) 
 
 

Omfang 
 

Historie: 6 X 4 lektioner (af 50 min) = 24 lektioner  
Samfundsfag: 26 lektioner af 50 minutter, 69 sider  
Religion: 11 x 2 lektioner (af 50 min) = 22 lektioner, ca 49 sider 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
KS kernestof: 

- Det gode samfund. 
 
Samfundfag 
Struktur - Aktør 
Velfærdsmodeller  
Velfærdstrekant, civilsamfund, marked, stat 
Ligestilling  
Lighedsbegreber (formel lighed, change lighed, resultatlighed)  
Ideologier (liberalfeminisme, kønkonservatisme, socialistiske feminisme) 
Kønsnormer 
roller 
sanktioner  
social kontrol  
Socialisering 
biologisk kønsopfattelse,  
socialkonstruktivistisk kønsopfattelse,  
Plastisk seksualitet  
Seksuel frigørelse 
Seksualitet som identitetsmarkør 
Glasloft,  
rip-rap-rup effekt,  
Kvalitativ og kvantitativ metode  
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Historie kernestof: 
- dansk historie og identitet 
- natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv 
- Globalisering og kulturmøder i historisk og nutidigt perspektiv  
- Historiefaglige metoder  
- Natur, teknologi og produktions betydninger for mennesker i historisk 

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

 
Religion: 
Faglige mål: 

- Du kan redegøre for samt analysere eksempler på, hvordan religionen 
påvirker normer og værdier i samfundet i synet på køn og seksualitet. 

- Du kan redegøre for religionens ændrede rolle i samfundet gennem 
historien - herunder sekulariseringsbegrebet. 

- Du kan indgå i en diskussion om forskellige religiøse synspunkter og 
fortolkninger af kønsroller og seksualitet i dag - særligt ved hjælp af Jan 
Hjärpes begreber. 

- Du har fuldstændig styr på de centrale religionsfaglige begreber ritual 
og myte, og kan diskutere dets funktion i samfundet i dag.  

 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
Ekskursioner, studietur, synopsisskrivning, fremlæggelser,  
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