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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Sommer 2018 

Institution HF og VUC Nordsjælland 

Uddannelse HF2 

Fag og niveau Kultur og samfundsfags-gruppen (KS) 

Lærer(e) Religion: Peter Hjørlund (Maria Schmidt indtil feb. 2018) 

Lauge Larsen i historie august-december 2017 

Hans Henrik Pedersen i historie januar-maj 2018 

Hold 1.C 

 
Oversigt over gennemførte særfaglige undervisningsforløb – religion i 1.HF 
 

Titel 1 Introduktion til religion 

Titel 2 Kristendom 

Titel 3 Etik 

 
Oversigt over gennemførte fællesfaglige undervisningsforløb i 1.HF 
 

Titel 1 Senmodernitet og globalisering fra ca. 1989 til i dag 
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Beskrivelse af de enkelte særfaglige undervisningsforløb – religion i 1.HF 

 
Titel 1 
 

Introduktion til religion 

Indhold Kernestof (baggrundslitteratur): 
Kort over majoritetsreligioner: http://horisont.gyldendal.dk/Digi-
tale%20kort/Majoritetsreligioner.aspx 
Kort over oprindelige folks religioner: http://horisont.gyldendal.dk/Digi-
tale%20kort/Oprindelige_folks_religioner.aspx 
Madsen, Lene et al. (red.). 2012. Grundbog til religion C, Aarhus C: Systime: s. 246-
48, 262 og 267-68 
 
Supplerende litteratur (kilder): 
”Citat 1, 2, 6, 7 og 8” fra Madsen, Lene et al. (red.). 2012. Grundbog til religion C, 
Aarhus C: Systime: s. 16-17 
”Fem fiktive cases…” fra Madsen, Lene et al. (red.). 2012. Grundbog til religion C, 
Aarhus C: Systime: s. 249 
Dåb i Jehovas Vidner: https://www.youtube.com/watch?v=fRLo-o3TNWQ 
(hentet d. 10.08.17) 
“Politikerne ønsker aldersgrænse for konversion” fra https://www.kristeligt-dag-
blad.dk/kirke-tro/politikere-oensker-aldersgraense-konversion (hentet d. 12.08.17) 
 

Omfang 
 

6 lektioner (á 45 min.) 
12 normalsider 

Særlige fokus-
punkter 

At arbejde religionsfagligt med tekster.  
Refleksion over religionsbegrebet 
Emic og etic. 
Religionernes udbredelse i verden.  
Religionssociologi: hvorfor er folk religiøse. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Tavleundervisnings, tekstlæsning, mundtlig diskussion og argumentation 
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Titel 2 
 

Kristendom 

Indhold Kernestof (baggrundslitteratur): 
Madsen, Lene et al. (red.). 2012. Grundbog til religion C, Aarhus C: Systime: s. 52-56, 70-
73 og 251-56 
Haaning, Kathrine og Søren Korshøj Laursen. 2016. Kristendom – i tro og praksis, Aarhus 
C: Systime, s. 13-14, 103-05 og 121-22 
Hvithamar, Annika. 2007. Danske verdensreligioner. Kristendom. København: Gyldendal, s. 
25-29, 76-78, 100-02, 105-06, 215-18, 223-25 og 237-242 (minus tekstbokse) 
Tv-udsendelse: 5 skarpe om Jesus fra http://www.dr.dk/gymnasium/media-
item/urn:dr:mu:programcard:53fd6b2da11f9d15549293ab 
 
 
Supplerende stof (kildemateriale): 
Fra Bibelen. 2005, København: Det Danske Bibelselskab: 
1. Mos, 17, 1-14 (”Pagt”) 
1. Mos, 3 (”Syndefaldet”) 
Matt. 28, 16-20 (”Missionsbefaling”) 
Mark., 14-16 (”Lidelseshistorie”) 
Uddrag af Matt. 5 (”Bjergprædiken”) 
Luk., 10,25-37 (”Den barmhjertige samaritaner”) 
 
Dåbsritual (folkekirken): https://www.youtube.com/watch?v=eBfHNTOa9Y4 

Stribe fra Wulff-Morgenthaler, hentet fra https://mytemotiver.files.word-
press.com/2015/04/syndefaldsmyten1.jpg 

Desperate Housewives-intro, hentet fra: https://it.wikipedia.org/wiki/Desperate_House-
wives#/media/File:Desperate_Housewives.png 

“Den apostolske trosbekendelse” fra Madsen et al. 2012, s. 72 

”Tekst 16-19” fra ” fra Madsen et al. 2012, s. 80-81 

Luther, Martin. ”Opgør med gerningsretfærdigheden” fra ukendt 

Det danske riges grundlov §4. 

”Se hvilke politikere…” fra http://politiken.dk/indland/politik/art5392087/Se-hvilke-
profiler-der-sagde-ja-eller-nej-til-homovielser) 

Materiale fra værdiundersøgelse i Haaning og Laursen 2016, s. 102-03 
 
”Interview med Laila Poulsen…” i Haaning og Laursen 2016, s. 130-31 
 
”Hvorfor fejrer Jehovas Vidner ikke jul?” …” i Haaning og Laursen 2016, s. 275-76 
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Omfang 
 

24 lektioner (á 45 min.) 
90 normalsider 

Særlige 
fokus-
punkter 

Opnå og anvende viden om centrale begivenheder og forestillinger i den kristne historie 
og blandt kristne til at forstå sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Dan-
mark. 

Kristendommens opståen og klassisk kristendom med fokus på: kristendommens for-
hold til jødedommen; pagtstanken i kristendommen; kristen forståelse af frelse. Jesu 
frelsedød; kristen etik – næstekærlighedsbud. 
 
Kristne hovedretninger med særlig vægt på protestantisme og Martin Luther.  
 
Kristne ritualer: dåb og nadver – herunder anvendelse af fagterminologi.  
 
Den danske folkekirke og folkekirkeordningen samt danskernes forhold til folkekir-
ken. Kristendom som majoritetsreligion i Danmark. Kristendommens betydning i hi-
storisk og aktuel, dansk sammenhæng. 
 
Forståelse af virkelighedsnære problemstillinger. 
Diskussion af egne og andres værdier. 
Demokratisk dannelse 

Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, projektarbejde, anvendelse af fagsprog, gruppearbejde, diskussion 
og argumentation på baggrund af faglig viden og med faglige begreber, tekstlæsning, 
analysearbejde: tekstanalyse; billedanalyse; analyse af kvatitative data; analyse af rum og 
objekter. Gennemførelse af mindre empirisk undersøgelse. 

 
 
 
Titel 3 
 

Etik 

Indhold Kernestof (baggrundslitteratur) 
 ”Etik i islam”. Fra: Dorte Thelander Motzfeldt, ”Religion & Etik”, Systime 

2018 (ibog) 
 ”Etik”. Fra: Anders Nielsen, ”Buddhismen – introduktion og praksis”, Sy-

stime 2016, s. 45-47 
 ”Etik i kristendommen”, Fra: https://www.religion.dk/undervisning/etik-i-

kristendommen  
 Kapitlerne ”Lykkeetik – mest mulig velfærd til flest mulige”, ”pligtetik og læ-

geløftet” og ”Situationsetik og sundhedspersonalets valg”. Fra: Maria Mad-
sen m.fl., KS-bogen, Columbus 2015, s. 214-218 

 
Kildemateriale 

 ”Nete er barn af en anonym donor: Der er et hulrum i mig, der aldrig kan 
blive udfyldt”, Katja Tuxen og Mads Holst, 3. februar 2018, www.dr.dk  

 ”Sædbank jagter nye studerende som donorer”, AF ERIC ØTTING OG 
VILLY VESTERGAARD, 1. september 2017, www.dr.dk  
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 ”Hensyn til kvinden eller barnet? SF og V uenige om anonyme sæddonorer”, 
Marie Louise Hagemeister, 3. februar 2018, www.dr.dk  

 ”Det Etiske Råd siger nej til formodet samtykke til organdonation”, Maja 
Funch, Kristeligt Dagblad 30. juni 2017 

 
28 normalsider samlet set

Omfang 
 

10 lektioner (á 45 min.) - 28 normalsider. 

Særlige fo-
kuspunkter 

Forståelse for etik som fænomen og begreb: 
- Definitioner på etik og refleksion over etiks ophav og betydning 
- Skellet mellem determinisme og indeterminisme 
 
Etikkens grundtræk i følgende religioner 

 Kristendom: her vægt på det dobbelte kærlighedsbud 
 Islam: spænd mellem konkrete anvisninger og Muhammed som eksempel 
 Buddhisme: anvisninger for det daglige liv og karmalovens betydning 

 
Klassiske etiske sekulære positioner 

 Nytteetik i Bentham og Mills fortolkning 
 Pligtetik: Kant og det kategoriske imperativ 
 Situationsetik: Løgstrup og den etiske fordring 

 
Etiske problemstillinger i nutidens debat: 
- Religiøs omskæring af drenge 
- Af-anonymisering af sæddonorer 
 
Organdonation som etisk problemstilling set ud fra nytte-, pligt- og situationsetiske 
synspunkter. 
 

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Tavleundervisning, individuelt arbejde, par- og gruppearbejde, kritisk stillingstagen, 
faglig refleksion og diskussion, redegørelse, analyse, mundtlig formidling af faglige 
sammenhænge, tværfagligt arbejde.  
 

 
 
Oversigt over gennemførte særfaglige undervisningsforløb – historie – 1.HF 
 

Titel 1 Lange linjer i Europas historie med indblik til Danmarkshistorien 

Titel 2 Industrialisering og folkestyre i samarbejde med dansk til Historieopgaven 

 
Oversigt over gennemførte fællesfaglige undervisningsforløb – 1.HF 
 

Titel 1 Senmodernitet og globalisering ca. 1989 til i dag 
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Beskrivelse af de enkelte særfaglige undervisningsforløb - religion 

 
Titel 1 
 

Lange Linjer i Europas historie med indblik til Danmarkshistorien 

Indhold Fremstillinger og kilder: 
Intro til historie/hvad er historie?. Fagets genstands-område 
Fokus: Årsag-virkning (historiens drivkræfter). Metode (analyse) 
Grundlag: 
https://danmark.systime.dk/index.php?id=128  
 www.danmarkshistorien.dk   
Vikingetiden: Ibn Fadlan om vikingebegravelse ved Volga 921: 
http://danmark.systime.dk/?id=p310 
https://danmark.systime.dk/index.php?id=128 
Nordboernes vikingetogt 
Kristendommens betydning og vikingetidens afslutning 
Klasse og køn, høvding, bonde, træl 
Kongemagten, den ustabile kongemagt 
Danmarkshistorien.dk om historiebrug m.m. 
Netsøgninger efter vinkler på vikingetiden. 
Hvad er Antikken? https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p297  
Helenernes land:  
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p327 
Polisbegrebet: M. H. Hansen´s video om polis & borger. 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=497 
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p326 
Grækernes kolonier: https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p338 
Styreformer: Tyranni, aristokrati, demokrati:  
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p329 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=341&L=0 
Sammenkædning mellem den græske oldtid og Rom: 
Fra interne konflikter mellem Athen og Sparta til Romerrigets overtagelse af græ-
kernes verden https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=236  
Fra bystat til verdensmagt, De puniske krige, Rom som middelhavsverdenens 
hersker, Årsager og konsekvenser: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p347 
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p348 
Romerriget fra bystat til opløsningen 
Triumviratet og mordet på Cæsar 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=361  
Kejserdømmet 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=249  
Gladiatorkampene 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=242  
Stabilisering og sammenbrud:  
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=352  
Folkevandringerne opløser riget i vest: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=368  
 



 

Side 7 af 14 

Middelalder: Kristendommens udbredelse/pavemagt 
Europa tager form 
Feudalisme: https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=734  
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=298  
Europa og de danske vikinger 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=322  
Den vesteuropæiske feudalisme herremand og fæstebonde 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=300  
Lensherre og vasal 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=321  
Samfundspyramiden 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=303  
Kirken og pavemagten 
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p305 
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p306 
Middelalder, Europa i vækst. Bykultur. Pesten. 
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p310 
Bykulturens opblomstring; https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p311 
Den sorte død: https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p312 
Dokumentar om pesten: Pest over Europa (findes på CFU) 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321107062030 
Renæssance & Reformation 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=380 
Humanismen: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=391 
Den naturvidenskabelig revolution: https://verdenfoer1914.sy-
stime.dk/index.php?id=382 
Pavekirken svækkes: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=383 
Luther spalter kirken: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=384 
De store opdagelser/europæerne opdager verden 
Europa og verden: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=139 
Europæerne opdager verden: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=402 
Søvejen til Indien: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=403 
England og Frankrig som kolonimagter i Indien:  
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=469  
Linjer tilbage til Kalifatets ekspansion og de kristne korstog 
Opdagelser kulturmøder i Amerika 
Opdagelsen af Amerika: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=471 
Spaniernes i Syd og Mellemamerika: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=472 
Spaniens rivaler: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=473
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Inkariget: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=142 
Inkaens Atahualpa tages til fange: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=144 
Merkantilisme: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=736  
Enevælde &Oplysningstid. Enevældens opståen og grundlaget for dens fald 
Enevælde& oplysningstid: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=112 
Den moderne stat i støbeskeen: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=410 
Da Danmark fik enevælde: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=416 
Oplysningstænkningen: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=465 
De 3 store:  
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=466 
Ensretning eller tolerance: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=127 
Revolutionernes epoke: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=91 
Den amerikanske revolution: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=421 
Uafhængighedserklæring: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=429 
Den franske revolution og stændersamfundet:https://verdenfoer1914.sy-
stime.dk/index.php?id=460 

Stænderforsamling bliver til nationalforsamling: https://verdenfoer1914.sy-
stime.dk/index.php?id=461 

Menneskerettighedserklæringen: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=96 
Nationalismen i Tyskland: 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=474 
Nationalliberale revolutioner: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=475 
Den Danske Revolution: https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=476 Dan-
markshistorien.dk:http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/det-
danske-demokrati-fra-1849-og-frem/?no_cache=1Demokrati: http://danmarkshisto-
rien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-demokrati-og-demokratise-
ring/?no_cache=1&cHash=66e2a565743b7ba099ee42c4a3dab04c 

Den franske revolution og Danmark: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kil-
der/vis/materiale/miniforedrag-den-franske-revolution-og-danmark/?no_ca-
che=1&cHash=09c2f6f87b4e6d81c0267d8f9fbe8cbf 

Imperialisme: 
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=733

Omfang Omfang: ca. 75 sider og ca. 55 lektioner
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Særlige 
fokus-
punkter 

At arbejde historiefagligt med fremstillinger og kilder 
Refleksion over historiefaget 
Historiske brud, deres årsager og konsekvenser

Væsent-
ligste ar-
bejds-
former 

Tavleundervisnings, tekstlæsning, mundtlig diskussion og argumentation. Projektarbejde 
og udarbejdelse af plancher. 
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Titel 2 
 

Industrialisering og folkestyre i samarbejde med dansk til Historieopgaven 

Indhold Fremstillinger og kilder: 
Den industrielle revolution i England 1760-1850  
Fra <https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=435&L=0>   
  Tekstilproduktion: Fra håndværk til industri  
 Fra <https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=458>   
 Danmark - et landbrugsland under forandring  
 Fra <https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=451>   
Lewis Hines' fotografier 1908-1909  
 Med fokus på børnearbejde. 
Fra <https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=78>   
Befolkningseksplosion og sociale problemer  
 Fra <https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=158>   
 Omlægning af landbruget  
 Fra <https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=159>   
 Gårdmændenes store tid  
 Fra <https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=162>   
 Kildeanalyse: EN UFAGLÆRT KVINDES ERINDRINGER  
 Fra <https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=168>   
Den politiske udvikling i 1800-tallet 
ndustrialisering og arbejderbevægelse  
 Fra <https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=161>   
 "Historien om Danmark" (DR 2017) om arbejderbevægelsen. 
Arbejdernes vilkår  
Fra <https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=452>   
Børnearbejde og kvinders arbejde 
 Fra <https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=452>   
Projektarbejde om Peder Madsens Gang: En skummel stinkende gyde  
 Fra <https://www.emu.dk/modul/danmarks-industrialisering-peder-madsens-gang-2-
en-skummel-stinkende-gyde>   
Danmarks industrialisering: Peder Madsens Gang: Elendighedens boliger og bebo-
ere  
Fra <https://www.emu.dk/modul/danmarks-industrialisering-peder-madsens-gang-3-
elendighedens-boliger-og-beboere>   
Danmarks industrialisering: Peder Madsens Gang: Sygdom og død  
Fra <https://www.emu.dk/modul/danmarks-industrialisering-peder-madsens-gang-4-
sygdom-og-d%C3%B8d>   
Karl Marx og socialismen   
Fra <https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=453>   
Marxismen - skabelsen af kapitalister og proletarer  
Fra <https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=445>   
Det danske socialdemokrati  
Fra <https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=454>   
Træning i opgaveteknik på grundlag af skolens vejledningsmateriale til Historieop-
gaven. Orientering om informationssøgning. 
Fremstilling af industrialiseringen i Danmark med særlig fokus på tendens: 
Jens Engberg Danskernes historie (1981) (s.77-86) 
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Historieopgaver til ”Industrialisering & folkestyre i Danmark” i samarbejde 
med dansk med ”Det moderne gennembrud i litteraturen” 

 Kilder fra Ole Hyldtoft m.fl. Det industrielle Danmark 1840-1914 (Systime 
1981) 

1. Redegør kort for tankegangen i den økonomiske liberalisme som modsætning 
til merkantilismen. Foretag en kildeanalyse af Næringsfrihedsloven af 1857 i 
Danmark og Slesvig (Hyldtoft m.fl. s.53-55) med henblik på at påvise, hvordan 
denne lov forholder sig til tankegangen i den økonomiske liberalisme. Vurdér 
årsagerne til at de fleste håndværksmestre og en stor del af svendene var imod 
denne lov. Inddrag yderligere mindst én kilde i analysen eller i vurderingen. 
 

2. Redegør kort for vandringen fra land til by fra ca. midten af 1800-tallet til om-
kring år 1900. Foretag en kildeanalyse af lederen i Socialisten 20. januar 1872 
(Hyldtoft m.fl. s.63-67) med henblik på at påvise samfundskritikken og dens 
ideologiske baggrund i teksten. Vurdér årsagerne til at tankerne i denne kilde 
fik opbakning blandt arbejderne. Inddrag yderligere mindst én kilde i analysen 
eller i vurderingen. 
 

3. Redegør kort for anlæggelsen af jernbanerne i Danmark fra 1840´erne til 
1890´erne på baggrund af siderne 93-103 i Hyldtoft m.fl.) Forklar på grundlag 
af en sammenligning af synspunkterne i mindst to af kilderne, hvorfor der ikke 
var enighed i Danmark om anlæggelsen af jernbanerne. Vurdér årsagerne til 
jernbanernes placering, som det fremgår af kortet s. 104-105 og statistikken s. 
121 i Hyldtoft m.fl.). Inddrag yderligere mindst én kilde i analysen eller i vur-
deringen. 
 

4. Redegør kort for den industrielle udvikling i Danmark fra ca. 1850 til omkring 
1900. Analysér Fabriksloven af 23. maj 1873 (Hyldtoft m.fl. s. 198-200) med 
henblik på at forklare, hvorfor det var nødvendigt at lovgive om børnearbejde. 
Diskutér på baggrund heraf den kritik af fabriksloven som vi kan se i Anton 
Steenbergs ”Bemærkninger med hensyn til lovforslaget om børns og unge men-
neskers arbejde i fabrikker” i Industri-Tidenden, 1873 (Hyldtoft m.fl.) Vurdér 
årsagerne til fremkomsten af Fabriksloven af 1901 og Fabriksloven af 1913 
(Hyldtoft m.fl. s. 215). Inddrag yderligere mindst én kilde i analysen eller i vur-
deringen. 
 

5. 5. Redegør på baggrund af Ole Sønnichsen, Rejsen til Amerika, jagten på lyk-
ken (Kbh.2015) (s.44-54 kort for udvandringen fra Danmark til Nordamerika 
fra 1860´erne til ca. 1900. Forklar på grundlag af fremstillingen og de citerede 
kilder begreberne ”push” og ”pull” som forklaringer på udvandringen. Vurdér 
den holdning til udvandingens konsekvenser som kommer til udtryk i (Hyldtoft 
m.fl. s.89-92) Inddrag yderligere mindst én kilde i analysen eller i vurderingen. 

 
Omfang 
 

Ca. 25 lektioner (ca. 55 sider) 

Særlige 
fokus-
punkter 

De særlige træk ved den danske industrialisering i forhold til udviklingen i England.Bør-
nearbejde, udvikling af en politisk kultur og en regulering af arbejdsmarkedet.Kildeana-
lyser med særlig henblik på tendensbegrebet. Kritisk anvendelse af TV-mediet i historie-
undervisningen.Skriftlig fremstilling i forbindelse med Historieopgaven. 
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Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, anvendelse af fagsprog, gruppearbejde, diskussion og argumenta-
tion på baggrund af faglig viden og med anvendelse af kildekritik. Skriftlighed: opgave-
teknik og formidling af en historisk undersøgelse i Historieopgaven 

 
 
Beskrivelse af de enkelte fællesfaglige undervisningsforløb i 1.HF 
 
 
Titel 1 
 

Senmodernitet og globalisering fra ca. 1989 til i dag 

Indhold Religion: 
Kernestof (baggrundslitteratur) 
Ahle et al., Horisont, 2013, s. 261-62 og 263-64 
Nielsen, Buddhisme. Introduktion og tekster, 2015, s. 17 og 23-25 og 48 
Madsen et al. Grundbogen til religion C, 2012, s. 11-12 og 15 og 156-60 og 167-69 
Andersen et al., Senmoderne religiøsitet i Danmark, 2008, s. 11-12.  
Johannesen et al. New Age – kulturstrømning eller paradigmeskift? 1995, s. 24-26 (uddrag). 
 
Kildemateriale 
”Benarestalen” i Jens Bruun et al., Buddhisme – tanker og livsformer, 1982, s. 45-46 
Fra Milindapanda 65 (”Kongen spurgte…”) i i Jens Bruun et al., Buddhisme – tanker og livs-
former, 1982, s. 41 
”Tekst 8. (uddrag) Dalai Lama: ”Tanker for det nye årtusinde” i Ahle et al., Horisont, 
2013, s. 275-76 
Citater fra Mandrup. Mindfulness i hverdagen, 2008, s. 17 og 19-20 (uddrag). 
 
Fællesfagligt projektmateriale: 

A) ”Konflikter mellem civilisationer”, Samuel Huntington, Civilisationers sammenstød?, 
Informations Forlag 2006, s. 63  

B) ”Globaliseringen driver os mod hinanden på tværs af religion og kultur”. Francis 
Fukuyama, Kristeligt Dagblad, 10. august 2007 

C) ”Vækst i verdenshandel og globalt BNP 2011-2017”. Fra: https://www.danskin-
dustri.dk/arkiv/analyser/2018/2/oget-verdenshandel-kan-satte-fart-pa-dansk-
eksport/  

D) ”Yoga på Times Square”. Fra: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/bud-
dhismens-fremtid-ligger-i-vesten  

E) ”Trump sætter en kile i globaliseringen”. Frank Velling, Finans.dk, 5. marts 2018 
Historie 
Fremstillinger og kilder: 
BRUD: Murens fald i 1989. Filmen Good bye Lenin! (2003) 116 min. Undersøgelse af 
historieformidling via filmmediet. 
Fra 1945 til 1989 Et historisk rids og Globaliseringsbølgen efter 1989 
Nationalmuseets korte version af den kolde krig 
http://natmus.dk/historisk‐viden/temaer/militaerhistorie/danmarks‐krige/den‐kolde‐krig/ 

 
Kig på en verden i forandring: Verdenskort 
https://www.interkart.de/dk/xxl‐vaegkort/tapet/politisk‐verdenskort‐gm‐tapet.html#  
https://globalisering.systime.dk/index.php?id=627  
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Fællesgennemgang med korte par‐arbejder: 
https://globalisering.systime.dk/index.php?id=frontpage  

Europæisk samarbejde eller opsplitning: https://globalisering.sy‐
stime.dk/index.php?id=566  
Globaliseringsbølgen efter 1989: 
https://globalisering.systime.dk/index.php?id=519  

https://globalisering.systime.dk/index.php?id=624 
Globaliseringsdefinition ‐ de 6 vinkler. 
Globaliseringsdebatten:  
Globale produktionsprocesser: https://globalisering.systime.dk/index.php?id=637  
Globaliseringsdebatten: Fortalere og kritikere. 
https://globalisering.systime.dk/index.php?id=638 
Forskellige måder at illustrere globaliseringen https://globalisering.sy-
stime.dk/index.php?id=627  
Globaliseringsdebatten, perspektiver og globale risici: BRUD: 11. september 2001. 
Kildeanalyser: 
Tekst 3. Uddrag fra Barack Obama: Dreams from My Father).Tekst 4. FN-generalsekretær Kofi 
Annan i International Herald Tribune 26072000. 
Hvordan forklares globaliseringen? 
https://globalisering.systime.dk/index.php?id=640  
https://globalisering.systime.dk/index.php?id=639 
11.september 2001 og Muhammedkrisen 

https://globalisering.systime.dk/index.php?id=627  
Per Stig Møllers kritik Af Anders Fogh Rasmussen 
https://www.dr.dk/nyheder/politik/stig-moeller-anders-fogh-haandterede-mu-
hammedkrisen-forkert#!/  
Hovedtendenser i globaliseringen efter 2001 
https://globalisering.systime.dk/index.php?id=562  
Globaliseringen og den 3. verden: 

https://globalisering.systime.dk/index.php?id=561  
 Internettets betydning: 
https://globalisering.systime.dk/index.php?id=560  
Fukyama genbesøgt: 
https://www.information.dk/kultur/2016/09/fukuyama‐vesten‐traadt‐helt‐ny‐politisk‐
epoke‐forfaerdeligt 

TV‐udsendelse: "Globalisering er godt" (DR2 2005) Kildekritisk tilgang til fremstillin‐
gen. 
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030501252300 
Finanskrisen fra 2008 fokus på Irland som eksempel 

Flugten fra Irland DR3 (2014) 
 http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=flug‐
ten%20fra%20Irland&orderby=title&SearchID=9d871dc1‐199a‐4196‐99ef‐
1812d790ca5c&index=1 

Golfkrigen 1990‐91 ‐ eksempel på mediestyring og konflikthåndtering i det internationale 
samfund under USA´s ledelse: 

https://www.youtube.com/watch?v=TsncQ6O4wYw (2007 BBC) 

 Skrives i klassen: Individuel opgave om mediernes rolle i Golfkrigen 1990‐1991 i forhold til 
relevante globaliseringsformer. 

 Det kapitalistiske vesten efter 1990: 

https://ibog‐verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=984  
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 Internationalisering af kapitalismen 

https://ibog‐verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=985 

 Fokus på økonomisk globalisering 

Bobler og finanskrise 

https://ibog‐verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=986 

  

Perspektiver til "Ny‐isolationismen" i 2018 via selvstændig søgning på nettet efter tema‐
erne: ”nationalisme og handelsprotektionisme – tendenser i 2018” 

 

 
Samfundsfag

Omfang 
 

Religion: 20 lektioner (á 45 min.) - 32 normalsider. 
Samfundsfag:  
Historie: ca. 46 lektioner (ca. 50 tekstsider) 
 
Fællesfagligt projekt: ca. 100 lektioner (a 45 minutter)

Særlige 
fokus-
punkter 

Religion 

Klassisk buddhisme med fokus på grundforestillinger fra den buddhistiske dharma: nir-
vana, samara, karma, ikke-jeg, lidelse (dukha), de 4 ædle sandheder og den 8-ledede vej. 

Senmoderne religiøsitet med vægt på begreber som eklekticisme; individualisme; autenti-
citet; synkretisme; sekularisering og afsekularinsering; ikke-institutionaliseret religion. 

Sætte buddhisme og dens virkningshistorie i relation til aspekter af dansk og global kul-
tur og tænkning: Buddhisme i Danmark og Vesten (diamantvejsbuddhisme). Buddhisme 
som en global og globaliseret religion. Buddhisme som en senmoderne religion.  
Forstå buddhisme som en del af samfundsmæssige og kulturelle strømninger 
 

Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Tavleundervisning, individuelt arbejde, par- og gruppe-arbejde, kritisk stillingstagen, fag-
lig refleksion og diskussion, redegørelse, analyse, mundtlig formidling af faglige sammen-
hænge, tværfagligt arbejde. Tværfaglige problemstillinger knyttet til det globale arbejds-
marked. 
Afsluttende projektarbejde med eksamensrettet perspektiv 
 

 


