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

Institution HF & VUC Nordsjælland 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Kultur- & samfundsfagsgruppen (KS) 

Lærer(e) Peter Hjørlund (historie og religion, samfundsfag siden januar 2018) 

Helga Kirkeskov Haagensen (samfundsfag på 1. år) 

Jesper Ankjær Larsen (samfundsfag august-december 2017) 

Hold 2.B 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb/emner/områder 
 

Titel 1 Identitet & familie 

Titel 2 Religiøse og politiske brud i dansk og europæisk perspektiv 

Titel 3 Globalisering – kulturmøder og religiøse konflikter 

Titel 4 Tyskland efter 2. Verdenskrig 

Titel 5 Sandheder og forestillinger om USA – ”Guds eget land”, ”The greatest democracy on earth” eller noget helt tredje? 

Titel 6 Det gode samfund - velfærdsstaten i Danmark  
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Titel 1 
 

Identitet & familie 

Indhold Kernestof og supplerende materiale: 
Til alle tre fag brug af Maria Madsen m.fl., KS-bogen, Columbus 2015, s. 44-51, 52-58 
 
Historie: 

- Brug af forskellige kilder fra EMU’s undervisningsside ”Peder Madsens gang – Elendighedens boliger og beboere”, 
http://www.emu.dk/modul/danmarks-industrialisering-peder-madsens-gang-3-elendighedens-boliger-og-beboere  

 
Religion: 

‐ ”Hver anden teenager tror på Gud”, Helle Smidstrup, Kristeligt Dagblad, 11. marts 2005 
‐ ”Unge er ligeglade med religion”, Sune Nielsen, Religion.dk, 8. oktober 2010 
‐ ”Kære venner: Derfor valgte jeg at blive buddhist”, Religion.dk, 1. juli 2014 
‐ Skemaet ”Fakta om religion i det senmoderne samfund”, Lene Madsen m.fl., Grundbogen til religion C, Systime 2012, s. 15 
‐ ”Buddhalegenden”, Jørn Borup, Danske Verdensreligioner – Buddhisme, Gyldendal 2007, s. 20-22 
‐ ”Buddhistiske trossamfund i Danmark”, samtidsreligion.au.dk 
‐ ”Det religiøse supermarked”, Jens Forman, De kristnes religion, Systime 2008  

Samfundsfag:  
‐ Liv i Danmark. 1. Udg. Af Benny Jacobsen m.fl. Columbus 2005 s. 7-8 
‐ “Demokrati – unges politiske interesse”, DUF Fakta, oktober 2013 
‐ Rikke Mathiesen og Sarah Friis Elkjær: ”Flyt dig. Generation Z indtager arbejdsmarkedet”, dr.dk 26.06.2016 
‐ Signe Ried: “Jeg deler kun ting, jeg ved får likes”, Politiken 25.12.2014 
‐ Lasse Lavrsen: ”Nynarcissisme. Mig, mig, mig! Er du klar til at se dig selv i øjnene?”, Information 01.02.2008 
‐ “Historien om historien - De perfekte piger” DR-dokumentar, juni 2015 
‐ ”Må en 12-talspige ikke være i balance med sig selv” fra http://politiken.dk/debat/ECE2414221/maa-en-12-tals-pige-ikke-vaere-i-

balance-med-sig-selv/   
‐ ”Kun hvis jeg får 12 er jeg god nok” fra http://www.information.dk/502854 
‐ Div. materiale fra Danmarks Statistik http://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2010/2010-10-29-unge-hjemmeboende 
‐ ”Krigerne fra Nord”, Søren Steen Jespersen og Nasib Farah, DK 2014   
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Omfang 
 

39 lektioner af 45 minutters varighed 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål som progressionsmål: 
‐ anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammen-

hænge med forståelse af det enkelte fags særpræg 
‐ redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i en historisk og aktuel sammen-

hæng 
‐ reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende 
‐ diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 
‐ anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmarkshistorien 
‐ undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre. 
‐ indsamle, analysere og kritisk anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistik og billedmateriale 

 
Viden: 
Historie: 

‐ Det traditionelle samfund i Danmark ca. 1500-1850: Stændersamfundet og dets feudale træk, befolkningssammensætning, Enevæl-
den, kirkens centrale rolle, arbejds- og familieformer. 

‐ Det moderne samfund (ca. 1850-1960): Industrialisering i flere faser, urbaniseringen og fattigdommen i byerne, klassesamfundet, 
sekularisering, demokratiet i udvikling (Grundlovens komme, parlamentarisme udvidelsen af stemmeretten), kernefamilien som 
ideal 

‐ Det senmoderne samfund (fra ca. 1970): Kvindefrigørelse, mange familieformer, traditionsopbrud, overgangen fra produktions- til 
videnssamfund. 

 
Samfundsfag: 

- Senmoderne samfund og Anthony Giddens: Aftraditionalisering, individualisering, globalisering, udlejring af sociale relationer, æn-
dret risikoprofil, ekspertgørelse, teknologisk udvikling, Senmoderne identitet 

- Ulrick Beck: Risikosamfundet 
- Thomas Ziehe: Reaktionsmønstre i det senmoderne samfund: Subjektivisering, ontologisering, potensering 
- Familietyper: Demokratisk familieorienteret, demokratisk individorienteret, hierarkisk familieorienteret, disintegreret individorien-

teret 
- Socialisation: Primær, sekundær og dobbelt socialisation 
- Identitetsdannelse, social og personlig identitet
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- Social arv og reproduktion af sociale mønstre 
 
Religion: 

‐ Introduktion til begrebet religion og bud på forskellige definitioner 
‐ Intro til religion ud fra en religionssociologisk vinkel: Religions rolle ifølge Peter Berger, religions betydning i de tre samfundstyper 
‐ Centrale begreber for religion i det senmoderne samfund: sekularisering/afsekularisering, affortryllelse/genfortryllelse, maksimal-

isme/minimalisme, kosmos/kaos, ikke-institutionaliseret religion, synkretisme 
‐ Historien bag og grundforestillinger i buddhismen: Buddha og buddhalegenden, læren/Dharma (De 4 ædle sandheder, den otte-

leddede vej), centrale begreber (samsara, karma, sangha, skandha) 
‐ Buddhisme i senmoderne dansk kontekst: googlebuddhisme/vestlig ”light buddhisme”, østligt inspireret spiritualitet, vestlig bud-

dhisme vs. østligbuddhisme, mindfulness og koblingen til New Age 
 
Kompetencer: 

‐ Forståelse for KS som flerfagligt fag med sammenspil mellem historie, samfundsfag og religion. 
‐ Indledende indsigt i KS’s forskellige materialer og metoder til at få flerfaglige forståelse og forklaringer 
‐ Kendskab til det traditionelle samfunds karakteristika. 
‐ Indblik i historisk udvikling. 
‐ Introduktion til kildeanalyse 
‐ Kendskab til det moderne samfunds karakteristika. 
‐ Indlevelse i historiske perioder 
‐ Kendskab til det senmoderne samfund – centrale begreber 
‐ Deduktiv tilgang til historisk udvikling 
‐ Redegøre for centrale karakteristika ved det senmoderne samfund 
‐ Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre 
‐ Kunne identificere gennemgåede begreber/teorier fra doku-filmen 
‐ Diskutere og vurdere konsekvenser ved det senmoderne samfund for individ og samfund. 
‐ Formidle faglige sammenhænge i enkle modeller, tabeller og diagrammer 
‐ Forståelse for det flertydige begreb religion og religions funktion i forskellige samfundstyper 
‐ Introduktion til religionsfaglig metode: indefra-udefra-perspektiv 
‐ Viden om religionsfaglige begreber: myte 
‐ Indsigt i en religions formative periode og betydningen af dens grundforestillinger 
‐ Refleksion over religioners flertydighed
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‐ Forståelse for religionsvirkningshistorie og foranderlighed 
‐ Viden om buddhisme og religion generelt i en senmoderne vestlig kontekst 
‐ Fællesfaglig besvarelse af en overordnet problemformulering. 
‐ Kritisk informations- og materialesøgning 

 

Væsentligste ar-
bejdsformer

Fælles gennemgang, individuel opgaveløsning, pararbejde, selvstændigt projektarbejde, tegning af faglig viden (fx stændersamfundet, sam-
saras hjul), fagligt kreative opgaver, CL-strukturer, kritisk informationssøgning
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Titel 2 
 

Religiøse og politiske brud i dansk og europæisk perspektiv 

Indhold Generelt brugt i alle tre fag: Maria Madsen m.fl., KS-bogen, Columbus 2015, s. 89-94, 138-140, 144-146, 148-153, 154-167, 169-174 
 
Historie: 

‐ Lektioner 1-7 (historie) fra: http://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/ks-bogen/tema-3/politik-og-religion-
historisk-set-historie/lektion-1/  

‐ Filmklip: Den sorte skole: Reformationen: https://www.youtube.com/watch?v=Q7EqoxCUESM  
‐ Uddrag af ”Storbritannien - Folkets historie” (5:8) Dokumentarserie fra BBC fra 2012. Fra DR K d. 17-9-15. 
‐ http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/senmiddelalderen-1340-1536/religioese-og-sociale-spaendinger-og-

omvaeltninger-1523-36/ 
‐ ”Brudstykker af en lejesoldats dagbog 1625-1649”.  Vaagen Mand Er Ond At Vække Svenskekrigene 1563-1720. Ved museumsin-

spektør Hans Henrik Appel. Tøjhusmuseet 2002 
‐ ”Den amerikanske uafhængighedserklæring 4. juli 1776” Carl-Johan Bryld Verden før 1914 – i dansk perspektiv. Systime 
‐ Søren Krarup Et retfærdighedssamfund, Politik 19/05 2007 
‐ Anders Fogh Hold religionen indendørs, Politiken 20.05.06. 
‐  John Locke, Anden afhandling om styreformen. Oversat af Niels Henningsen, 1996. Her efter Jørgen Olsen; Oplysningstiden, Sy-

stime 2008 
‐ Mona Sheik ”Jeg anfægter ideen om at adskille politik og religion”, Information 6.09.01 
‐ Montesquieu Om loven ånd, Erik Rasmussen, Det gode samfund, Gyldendal 1973. 
‐ Thomas Hobbes af Leviathan, 1651, Hans Fink m. fl., Social ulighed, Systime, 1983 
‐ Poul Helgesen: uddrag af Skibbykrøniken”, Kim Beck Danielsen m.fl., Fokus - kernestof i historie. Fra antikken til reformationen, 

Gyldendal 2007. 
‐ Sebastian Vrancx “A landscape with travelers ambushed outside a small town” http://www.the-

athenaeum.org/art/list.php?m=a&s=tu&aid=4206 
‐ Roelandt Savery  ”Plundering van het dorp” http://www.tento.be/OKV-artikel/roelandt-savery-plundering-van-het-dorp 
‐ ”Vestens storhed - arbejdsetik”, DR Kultur. http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=321309252000 

 
Religion: 

‐ ”Spørgsmålet om skat og kejseren”, Det Nye Testamente, Markusevangeliet, Kap. 12  
‐ ”Helbredelsen af den blinde i Betesda, Peters bekendelse, Jesus forudsiger sin skæbne og taler om efterfølgelse”, Det Nye Testa-
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mente, Markusevangeliet, Kap. 8,22.9,1 
‐ ”Den apostolske trosbekendelse”, www.folkekirken.dk  
‐ Video: ”5 skarpe om Jesus”, http://www.dr.dk/Gymnasium/Religion/Udsendelser/Artikler/20140514101129.htm 
‐ ”Bjergprædiken (uddrag)”, Den Nye Testamente, Matthæusevangeliet, kap. 5-6,7 
‐ ”5 skarpe om Luther”, http://www.dr.dk/Gymnasium/Religion/Udsendelser/Artikler/20140514101129.htm 

 
Samfundsfag: 

- Maria Madsen m.fl., KS-bogen, Columbus 2015, s.118-121 + 138-153 + 62-64 
- www.restudy.dk → samfundsfag B → partier og partiadfærd (uddrag om Molins model) 

 
- Anders Fogh Rasmussen: ”Fogh: Hold religionen indendørs”, Politiken 20.05.06 
- Mona Sheikh: ”Jeg anfægter ideen om at adskille politik og religion”, Information 06.09.01 
- Francis Fukuyama: ”Der er kun én civilisation”, Weekendavisen 23.11.01 
- Safia Aoude: ”FNs menneskerettigheder er ikke universelle”, Religion.dk 08.01.07 
- Sashi Tharoor: ”Er menneskerettighederne universelle?”, Information 14.06.02 
- www.ft.dk og partiernes hjemmesider 
- DR1 TV-avisen 10.11.2016 (uddrag om Trumps besøg i det hvide hus efter præsidentvalget) 
- DR2 Deadline 15.11.2015 (uddrag om bekæmpelse af islamisme i Europa) 
- Film: ”Den hemmelige krig”, Guldbrandsen 2006 
- Informationssøgning om svage stater 
- DR1 ”En vej to verdener” 29.02.2016 

 

Omfang 
 

54 lektioner af 45 minutters varighed 

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål som progressionsmål: 
‐ anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammen-

hænge med forståelse af det enkelte fags særpræg 
‐ redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i en historisk og aktuel sam-

menhæng 
‐ reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende 
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‐ diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 
‐ anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmarkshistorien 
‐ sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning 
‐ undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre. 
‐ indsamle, analysere og kritisk anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistik og billedmateriale 
‐ skelne mellem beskrivelse og vurdering og kunne identificere de værdier, der ligger til grund for egne og andres udsagn 
‐ gennemføre en empirisk undersøgelse 
‐ formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt ved anvendelse af faglig terminologi 
‐ argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne diskutere og vurdere konsekvenserne af synspunktet 

 
Viden: 
Historie: 

‐ Introduktion til middelalderen som historisk periode (generelt) 
‐ Den lutheranske reformation: Luthers opgør med den katolske kirke, reformationen i Danmark 
‐ Trediveårskrigen og Den Westphalske fred 
‐ Oplysningstiden og oplysningstænkere: Grundtankerne hos Locke og Montesquieu og deres kobling til den franske og amerikan-

ske revolution 
‐ Menneskerettighederne i historisk perspektiv: 1. og 2. generation, en mulig 3. generation. 
‐ Positive og negative frihedsrettigheder i et historisk perspektiv 

 
Religion: 

‐ Introduktion til forholdet mellem kristendom og politik 
‐ Kristendom i mytisk perspektiv: Oprindelsesmyten, problemmyten og løsningsmyten 
‐ Jesus som hovedfigur i kristendommen: Evangeliernes Jesus, Jesus’ forkyndelse 
‐ Kristen etik og politik: Jesus og politik i hans samtid, Moseloven vs. Kristen moral (ud fra Bjergprædiken) og Jesus om forholdet 

til kejseren 
‐ Kristendom og samfund i et katolsk og protestantisk perspektiv: Katolicismen og de to sværd, protestantismen og de to regimen-

ter, danske politiske partiers indstilling til kristendom og samfund 
‐ Den Danske Folkekirke i et politisk perspektiv: Folkekirken og Grundloven, Casestudie om irakerne i Brorsons kirke 
‐ Forholdet mellem islam og politik (meget generelt) 

 
Samfundsfag: 
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- Demokrati: Direkte og indirekte 
- Magtens tredeling: Lovgivende, udøvende og dømmende magt 
- Grundloven 
- Styreformer: Demokrati, diktatur, anarki, oligarki, teokrati 
- Ideologier: Liberalisme, socialisme, konservatisme 
- Partiadfærd: Molins model 
- Værdipolitik og fordelingspolitik 
- Terror >< demokrati, strategier til terrorbekæmpelse: Jernnæven eller Fløjlshandsken 
- Fukuyama: ”The end of history” >< Huntington ”Civilisationernes sammenstød” 
- Menneskerettighedernes 1. og 2. generation i et samfundsfagligt perspektiv. Problematisering af menneskerettighederne: Ikke juri-

disk bindende, landenes selvkontrol og ratificering af konventioner. 
- Diskussion om menneskerettighederne er universelle eller et udtryk for vestlig kultur og individualisme >< kollektivistiske, traditi-

onelle kulturer. 
- Sikkerhed og internationale organisationer 
- FN: Generalforsamling, Sikkerhedsråd, International domstol i Haag, Folkeretten 
- NATO: Forsvarsalliancen 
- Genevekonventionen: Princip om medmenneskelighed, princip om distinktion 
- Radikalisering, fattigdom, social arv, ideologiernes syn på fattigdom: Individ >< stat 
- Bourdieu: Habitus og de 3 kapitaler: økonomisk, kulturel og social kapital. Symbolsk kapital 

 
 

Kompetencer: 
‐ Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre 
‐ Kunne identificere gennemgåede begreber/teorier i forskelligartet materiale og anvende dem selvstændigt 
‐ Diskutere og vurdere konsekvenser ved religiøse nytolkninger og brud 
‐ Diskussion af spillet mellem religion og politik i historiske brud og konflikter. 
‐ Identificere koblingen mellem politik og religion 
‐ Forståelse for taksonomi og derved opstilling og besvarelse af egne taksonomiske problemstillinger 
‐ Formidle faglige sammenhænge ved brug af forskelligartet materiale 
‐ Forståelse for religions funktion og betydning i politiske sammenhænge 
‐ Grundlæggende forståelse for religionsfaglig metode: indefra-udefra-perspektiv 
‐ Forståelse for heterogeniteten inden for religioner
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‐ Refleksion over religioners flertydighed 
‐ Forståelse for kristendommens værdi- og samfundsmæssige betydning i Vestlige lande. 
‐ Brug af historisk metode til kildeanalyse 
‐ Forståelse for religionsvirkningshistorie og foranderlighed 
‐ Fællesfaglig besvarelse af en overordnet problemformulering. 
‐ Brug af kritisk informations- og materialesøgning til besvarelse af selvstændigt opstillede problemstillinger 
‐ Kunne formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt ved anvendelse af faglig terminologi 

 

Væsentligste 
arbejdsformer

Fælles gennemgang, individuel opgaveløsning, pararbejde, selvstændigt projektarbejde med taksonomiske sigte som heldagsprojekt, fagligt 
kreative opgaver (fx fakebookprofiler af oplysningsfilosoffer, revurdering og reform af Grundloven), mindre tegneopgaver, CL-strukturer, 
kritisk informationssøgning til brug for besvarelse af problemstillinger 
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Titel 3 
 

Globalisering – kulturmøder og religiøse konflikter 

Indhold I alle tre KS-fag brug af: Maria Madsen m.fl., KS-bogen, Columbus 2015, s. 60-89 + 92-116 
 
Historie: 

‐ ”Billede fundet på et universitet i Izmirs hjemmeside”, http://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/ks-bogen/   
‐ ”Reklame for Toms Yankiebar”, www.danmarkshistorien.dk  
‐ ”Reklame for Jolly Cola”, http://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/ks-bogen/  
‐ ”Fantomet på bålet 1955”, http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/    
‐ ”To forskellige syn på fremmedarbejdere”, http://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/ks-bogen/   
‐ ”300 – official trailer” https://www.youtube.com/watch?v=UrIbxk7idYA   
‐ Kort over Grækenland og perserkrigene. Fra: Bryld, Carl-Johan, Verden før 1914, Systime 2015 (i-bog) 
‐ ”Herodot om perserne og spartanerne”. Fra: Bryld, Carl-Johan, Verden før 1914, Systime 2015 (i-bog) 
‐ ”Carsten Niebuhr om den politiske forfatning”, fra: Frederiksen, Peter: Grundbog til historie – Verden uden for Europa. Sys-

time 2015. s. 32-34 
‐ ”Suleyman den Prægtige - Osmannerriget på toppen”, Information 27. september 2001 
‐ ”Kampen mellem Saladin og Richard Løvehjerte”. Fra: Skovgaard Nielsen, Henrik: Korstog og Jihad? Kulturmøder mellem Eu-

ropa og islam ca. 600-ca. 2000. Gads Forlag 1998, s. 47 
‐ ”Gesta Francorum om Jerusalems erobring”, fra: Hansen, Lars Peter Visti: Korstogene – Idé og virkelighed. Systime 2004 
‐  ”Ibn al-Athir om Saladins erobring af Jerusalem”, fra: Hansen, Lars Peter Visti: Korstogene – Idé og virkelighed. Systime 2004 
‐ ”Fulcher af Chartres om livet i Det Hellige Land”, fra: Hansen, Lars Peter Visti: Korstogene – Idé og virkelighed. Systime 2004 
‐ ”Kingdom of Heaven”, 2005 20th Century Fox 
‐ ”Hvordan skal man forstå korstogene: Perspektiver og vurdering”, fra: Hansen, Lars Peter Visti: Korstogene – Idé og virke-

lighed. Systime 2004, s. 136-139 
‐ ”Ét syn på korstog i den muslimske verden”. Madsen, Maria m. fl.: KS-bogen, Columbus 2015 
‐ Billede: ”Saladin og Guy de Lusignan efter slaget ved Hattin 1187”, Madsen, Maria m. fl.: KS-bogen, Columbus 2015 
‐ ”Kulturmødet mellem vesten og østen (1817)”, fra: Hansen, Lars Peter Visti: Korstogene – Idé og virkelighed. Systime 2004 
‐ ”Korstogene som kristen generobring (2004)”, fra: Hansen, Lars Peter Visti: Korstogene – Idé og virkelighed. Systime 2004 
‐ ”De arme folks plage”.  Fra: Skovgaard Nielsen, Henrik: Korstog og Jihad? Kulturmøder mellem Europa og islam ca. 600-ca. 

2000. Gads Forlag 1998, s. 57 
‐ ”Carsten Niebuhr om den politiske forfatning”, fra: Frederiksen, Peter: Grundbog til historie – Verden uden for Europa. Sys-
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time 2015. s. 32-34 
‐ ”Suleyman den Prægtige - Osmannerriget på toppen”, Information 27. september 2001 
‐  ”To forskellige syn på fremmedarbejdere”, http://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/ks-bogen/  
‐ ”Overblik over dansk indvandringspolitik”, Sofie Reimick m.fl.: Kultur og Samfund – en materialesamling til Kultur- og sam-

fundsfagsgruppen på HF. Systime 2011, 165-166 
‐ ”Muhammedkrisen”, http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/efter-den-kolde-krig-1989-2008/muhammed-krisen/  
‐ Per Stig Møller om krig, fred og Muhammedkrise (1. del, 40 minutter)(fra CFU: http://hval.dk/mitcfu/ )  

 
Religion: 

‐ Madsen et al.: Grundbog til Religion C, Systime 2012, s. 113-115 
‐ Flemming Rose: Muhammeds ansigt, Jyllands-Posten 30.9.2005 
‐ Koranen, Sura 3,18 + 2,238 + 2,227 +2,185 + 2,197  
‐ Nanna Lodberg Theut: Stormoske i København forener trosretninger, DR.dk 17.8.2014 
‐ Christian Barfoed: Striden bag striden i Irak: Sunni-muslimernes hævn. TV2 Nyhederne 17.6.2014 
‐ Forskelle mellem Sunni og Shia; https://www.youtube.com/watch?v=5KLvjs7Yrtw 
‐ Muhammed-krisen: http://www.kristeligt-dagblad.dk/laeren-af-muhammed-krisen#1-tidslinie 
‐ Reza Aslan olm islam: https://www.youtube.com/watch?v=PzusSqcotDw  

 
Samfundsfag: 

‐ Maria Madsen m.fl., KS-bogen, Columbus 2015, s. 60-64, 80-89, 94-97, 142-144, 150-153 
‐ Doku: ’En åben verden’ fra DR2 2007. 
‐ Jacobsen og Outzen: Liv i Danmark, Columbus 2005 s. 37-38 (om Bourdieu) 
‐ Hjemmeside: http://geert-hofstede.com/countries.html 
‐ Outsourcing, www.dst.dk, ”Internationale tal” og ”Outsourcede jobs fra DK til udlandet” 
‐ Indvandrere i Danmark, Danmarks statistik 2015 
‐ Perkerdansk, DR3 ”Danskhed” 
‐ Den perfekte muslim, Fenar Ahmad 2009 
‐ Lars Løkke Rasmussens nytårstale 01.01.2017 
‐ Indfødsretsprøven 2016 

 
Fællesfagligt årsprøvesæt: 

 Ishøjs borgmester, Per Madsen (S), om indvandring i Berlingske Tidende 1776 (uddrag). Fra: www.danmarkshistorien.dk  
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 Beskæftigelsesfrekvens for 16-64-årige mænd. Fra: ”Indvandrere i Danmark”, rapport fra Danmarks Statistik, 2014 
 Indvandrere of efterkommere. Fra: ”Indvandrere i Danmark”, rapport fra Danmarks Statistik, 2014  
 Islams reformator eller ulv i fåreklæder? Peter Christian Nielsen, Ritzaus Bureau, 11. marts 2010 
 Islamismen næres af særlig doktrin fra koranen (uddrag). Thomas Hoffmann, Politiken 5. april 2016 
 Løkke: Dårlig integration kan knække sammenhængskraften. Ritzaus Bureau 6. april 2016 
 Så er festen forbi. Fra: www.nationaldemokraten.dk  

  
Omfang 
 

87 lektioner af 45 minutters varighed (herunder 12 brugt til skrivning af historieopgave) 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål som progressionsmål: 
‐ anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammen-

hænge med forståelse af det enkelte fags særpræg 
‐ redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i en historisk og aktuel sam-

menhæng 
‐ reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende 
‐ diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 
‐ anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmarkshistorien 
‐ sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning 
‐ undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre. 
‐ indsamle, analysere og kritisk anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistik og billedmateriale 
‐ skelne mellem beskrivelse og vurdering og kunne identificere de værdier, der ligger til grund for egne og andres udsagn 
‐ formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt ved anvendelse af faglig terminologi 
‐ argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne diskutere og vurdere konsekvenserne af synspunktet. 

 
Viden: 
Historie: 

‐ Amerikanisering af Danmark efter 1945: Forholdet mellem Vesteuropa og USA i tiden efter 2. verdenskrig og begreber til ameri-
kanisering: kulturimperialisme, domesticering m.m. 

‐ Relationerne mellem Vesten og Østen i antikken: Persernes forsøg på invasion af det antikke Grækenland og en nutidig fortolk-
ning af kampen mellem persere og hellenere 

‐ Fjendebilleder i teoretiske perspektiv (Mikkel Thorups definition)
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‐ Korstogene i middelalderen: 1. Korstog og erobringen af Jerusalem, den muslimske generobring af Det Hellige Land og samek-
sistens i Korsfarerstaterne 

‐ Korstogene i eftertiden: Eftermæle, perspektiver til nutiden og brug af korstogsbegrebet 
‐ Osmannerriget: Rigets generelle udvikling 1299-1923, årsager til storhed og fald samt vestens syn på osmannerne og Osmanner-

riget 
‐ Indvandringen til Danmark efter 1945: tyske flygtning efter besættelsen, ungarske flygtninge i 1956 og fremmedarbejdere og 

flygtninge fra ikke-vestlige lande 
‐ Dansk indvandringspolitik siden 2. Verdenskrig (i generelle træk) 
‐ Terror, muhammedkrise og stramninger – påvirkninger af Danmark og danske indvandrere 

 
Religion: 

‐ Islams de seks trosartikler: Gud, profeterne, bøgerne, englene, dommedag og genopstandelse, forudbestemmelsen 
‐ Muhammeds liv og hans betydning i islam. 
‐ De fem søjler; med fokus på pilgrimsrejsen som et overgangsritual. Trosbekendelsen, bøn, almisse, ramadan og pilgrimsrejsen  
‐ Kan man være muslim i det danske samfund: Viden om sharia og forskellige opfattelser af islam, demokrati og sharia.  
‐ Generelle forskelle og ligheder mellem sunni- og shia-islam og vurdering af religionens rolle i den nuværende konflikt i Mellem-

østen med IS i centrum.  
 
Samfundsfag: 

‐ Intro til globalisering og kulturmøder/kultursammenstød i Huntingtons fortolkning: Civilisationernes sammenstød 
‐ Fukuyama vs. Huntington. Historien er slut >< civilisationernes sammenstød 
‐ Menneskerettigheder og sikkerhedspolitik 
‐ Globaliseringens former: politisk globalisering, økonomisk globalisering, kulturel globalisering. Problematisering af globalise‐

ring nationalt, regionalt og internationalt 
‐ Globalisering og outsourcing – Fordele >< ulemper, tabere og vindere i en globaliseret verden 
‐ Kulturel kode, kulturelle forskelle og socialisering: Primær, sekundær og dobbelt socialisation. 
‐ Scheins kulturmøder  
‐ Geert Hofstedes magtdistance begreb 
‐ Bourdieu: Habitus, kulturel-, økonomisk-, og social kapital. Symbolsk kapital 
‐ Hvad er integration? Medborgerskab 
‐ Integrationsformer: Pluralistisk integration, smeltedigel integration, segregation, assimilation 
‐ Integrationstyper: Kreolsk identitet, ren identitet, bindestregsidentitet
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‐ Medborgerskabstanken  >< modborgerskab og ghettoer 
‐ Problematisering at integration ift. flygtningekrisen 2015 

 
Kompetencer: 

‐ Dannelse af paralleller mellem fortid og nutid 
‐ Begrebsanvendelse på historiske og nutidige cases 
‐ Viden om og brug af begrebet ’globalisering’ 
‐ Kunne diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 
‐ Anvendelse af teori til analyse 
‐ Kunne skelne mellem beskrivelse og vurdering og kunne identificere de værdier, der ligger til grund for egne og andres udsagn. 
‐ Kunne formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt ved anvendelse af faglig terminologi 
‐ Anvendelse af historiefaglig metode med vægt på afsender og tendens 
‐ Kunne diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 
‐ Forståelse for begrebet historiebrug 
‐ Analysere eksempler på historiebrug 
‐ Anvendelse af historiefaglig metode – her i forhold til fremstillinger 
‐ Udarbejdelse af selvstændig empirisk undersøgelse 
‐ Forbedring af faglige skriveevner og opgaveteknik 
‐ Nuancere kursisternes forståelse af islam. 
‐ Forståelse for særligt muslimers religion og kulturelle udgangspunkt. 
‐ Se islam som flertydig religion under særlig påvirkning i sin danske kontekst  
‐ Analyse af argumenter for synspunkter 
‐ Kunne indsamle, analysere og kritisk anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistik og billedmateriale 
‐ Kunne undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre. 
‐ Kunne diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 
‐ Kritisk og strukturereret artikel- og informationssøgning 
‐ Kunne formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt ved anvendelse af faglig terminologi 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Fælles gennemgang, individuel opgaveløsning, pararbejde, gruppearbejde, gruppevis produktion af eksamenslignende synopsisøvelse 
som afsæt til årsprøve, fagligt kreative opgaver (fx radioprogrammet ”islam til debat”), mindre tegneopgaver, CL-strukturer, kritisk in-
formationssøgning til brug for besvarelse af problemstillinger. 
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Udarbejdelse af selvstændig empirisk undersøgelse inden for historie (historieopgave) 
 
Årsprøve i grupper med vægt på opstilling og besvarelse af problemstillinger, anvendelse af forskelligartet materiale og kritisk søgning 
efter supplerende materiale 
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Titel 4 
 

Tyskland efter 2. Verdenskrig 

Indhold Historie: 
‐ Fra kold krig til ny verdensorden, Palle Roslyng Jensen, Gyldendal 2003,  s. 8-9, 13-17, 27- 33 + graf s. 37 s. 17-20, 129-131ø + 132n-137, 
‐ Verden i nyeste tid - fra kold krig til krigen mod terror, Henrik Bonne Larsen og Thorkild Smitt, Systime 2008, s. 15-20, 23-29 + 31-33 +  
‐ Filmklip om murens fald: http://www.youtube.com/watch?v=6jPQM4o21aM  
‐ ”Jaltaftalen”, www.verdenidanskperspektiv.dk, . Kilde: Svend Aage Bay, Sovjetunionen og vestmagterne 1945-1955, 1971, s. 39-41 
‐ ”Marshallplanen præsenteres 5. juni 1947” http://verdenidanskperspektiv.systime.dk/indhold/6-den-kolde-krig/den-kolde-krig-1945-

1949/marshall-planen-praesenteres-5-juni-1947.html 
‐ Propagandaplakater: http://www.sovietposters.com/showposters.php?cat=15  
‐ Propagandaplakater: http://www.designer-daily.com/10-amazing-cold-war-propaganda-posters-2901  
‐ ”Vi skal huske DDR som det var”, http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/489263:Kultur--Prisvindende-forfatter--Vi-skal-huske-DDR--som

det-var 
‐ ”To døde børn, 14. marts 1966”, kildetekst 12 fra www.his2rie.dk, DDR 1949-1989 - den virkeliggjorte socialisme? 
‐ ”Brik i et spil”, Fodboldspiller Jörg Berger om sin ungdom i DDR, Tyskland, fra Rødhætte til Rammstein, Om tysk national identitet, Jeppesen

Lene m.fl., Columbus 2010, s. 118-119 
‐ ”Ulbrichts ti bud”, juli 1958, kildetekst 8 fra www.his2rie.dk, DDR 1949-1989 - den virkeliggjorte socialisme? 
‐ Fortællinger fra de tidlige års flygtninge: http://www.dr.dk/Bonanza/serie/Begivenheder/berlinmuren.htm 
‐ Trabantbilledet: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/382746:Udland--Billedserie--Det-genforenede-Tyskland?image=5#layout_center 
‐ Film: ”Dage der ændrede verden - Berlinmurens fald”, BBC 
‐ ”Et liv i detaljeret ufrihed” af Bettina Heltberg, Politiken 12/10 2006  
‐ Film: Das Leben der Anderen, Florian Henckel Donnersmarck, 2006 
‐ ”Religiøse og politiske brud”, Ibogen til Kultur og Samfund 
‐ ”Gorbatjov om Perestrojka”, 1987 , Bryld og Haue, Kilder til Den Nye Verden 1997, s. 348-350Videoklip: Samuel Rachlin om Gorbatjov: 

http://verdenidanskperspektiv.systime.dk/index.php?id=1224 
‐ Billede: ”Dødskysset” 
‐ Billeder - ”muren før og efter”: http://www.grenzbilder.de/die_grenze/die_grenze_slideshow.php 
‐ ”Genforeningen i Aldirusen”, 1990, kildetekst 21 fra www.his2rie.dk, DDR 1949-1989 - den virkeliggjorte socialisme? 
‐ ”Tysk terror gror i demokratiets skygge” http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/440939:Udland--Tysk-terror-gror-i-demokratiets-skygge 
‐ ”Hvert 10. minut tager en østtysker flugten”, Information 23.10.2009 http://www.information.dk/208027 

 
Samfundsfag: 
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‐ Liv i Danmark, Jacobsen og Outzen, Columbus 2005, s. 58-62, 65-66, 125-130  
‐ ”EU er blevet et tysk imperium ved et tilfælde”, Information 30.03.13, http://www.information.dk/45587  
‐ ”Stormagt mod sin vilje”, Information 05.05.13, http://www.information.dk/300072 
‐ ”Tyskland tager magten”, Berlingske 28.02.12, http://www.b.dk/kommentarer/tyskland-tager-magten 
‐ ”Europas ledere har forrådt idealismen”, Information 23.06.12, http://www.information.dk/304208 
‐ www.eu-oplysningen.dk (faktablade om EU samt 4 små kortfilm om EU's opbygning 
‐ ”Bush: Vi vandt den kolde krig”, Palle Roslyng-Jensen: Fra kold krig til ny verdensorden, Gyldendal 2003 s. 21 
‐ ”Kennan: Vandt republikanerne den kolde krig”, Palle Roslyng-Jensen: Fra kold krig til ny verdensorden, Gyldendal 2003 s. 21 
‐ ”Hvorfor findes der ingen opposition i DDR?”, www.his2rie.dk 
‐ Statistik: ”Antal demokratiske lande i verden”, http://www.economist.com/node/8908438 
‐ www.demokratifordi.dk Cases om demokrati og politiske ideologier samt om  menneskerettigheder 
‐ Selvstændigt fundet materiale vedrørende det tyske valg 24. september 2017 

 
Religion: 

‐ Religion i det senmoderne samfund, Lise Ludvigsen og Poul Storgaard Mikkelsen, Systime 2007, s. 13-21 
‐ Religion og kultur – en grundbog, Esben Andreasen m.fl. Systime 2005, s. 235-238 
‐ Religionskritik og ny teologi, Jes Nysten, Gjellerup og Gad, 1984, s. 17-24 og 34-35 
‐ Det multikulturelle samfund og det danske, Allan Friis Clausen & Poul Storgaard Mikkelsen, Systime, 2005-2006, s. 9 
‐ ”Ophævelsen af religionen af Karl Marx”, Mennesket og magterne, en tekstsamling til religion, Esben Andreasen m.fl. Gyldendal 1992, s. 274-2
‐ ”Magtens gud eller godhedens gud” af Friedrich Nietzsche, Mennesket og magterne, en tekstsamling til religion, Esben Andreasen m.fl. Gylden

1992, s. 296 
‐ ”Livet er meningsløst” af Jesper Vind, http://religion.systime.dk/index.php?id=761 
‐ Fakta om religion i Tyskland i dag: 

http://www.denstoredanske.dk/Sprog%2c_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Reformationen_og_lutherske_kirke/Tyskland_%28Relig
%29  

‐ Tysklands religiøse mur står stadig” http://www.religion.dk/artikel/382759:Globalt-nyt--Tysklands-religioese-mur-staar-stadig 
‐ ”Kristendommens fremtid i Tyskland afgøres i Øst”:  http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/320363:Kirke---tro--Kristendommens-fremtid-

Tyskland-afgoeres-i-oest 
 
Materiale i fællesfagligt synopsissæt: 

‐ ”Bruttonationalprodukt i Øst og Vest”. Fra: Verden efter 1914. Carl-Johan Bryld, Systime 2017 (i-bog) 
‐ ”Bogomolov-kommissionen”. Fra: Den kolde krig, Kai Otto von Barner, Systime 2017 (i-bog)
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‐ ”Berlinmuren åbnes”, Foto: Miguel Valligran, Getty Images 
‐ ”Udfordringer for demokratiet”, Eurobarometer 2008 og Datenreport 2008 
‐ ”Religion deler Tyskland i øst og Vest”, kirsteligtdagblad.dk, 19. februar 2008 
‐ ”Tysk filosof: Det tyske demokrati kontrollerer folket”, Politiken 22. september 2013 

Omfang 
 

60 lektioner af 45 minutters varighed 

Særlige fo-
kuspunkter 

Progressionsmål: 
‐ At arbejde taksonomisk med og kritisk anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistik og billedmateriale 
‐ At skelne mellem beskrivelse og vurdering og kunne identificere de værdier, der ligger til grund for egne og andres udsagn 
‐ Mundt formidling af faglige sammenhænge  
‐ At argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne diskutere og vurdere konsekvenserne af synspunktet. 
‐ At anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med 

ståelse af det enkelte fags særpræg 
‐ At redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng 
‐ At reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, her særligt i forhold til betydning af Gorbatjov og Kohl 
‐ At diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 
‐ At sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning 
‐ At undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre. 

 
Vidensmål: 
 
Historie: 

‐ Grundlæggende udvikling af den kolde krig med relevante nedslag: 
 Amerikansk inddæmningspolitik 
 Truman-doktrinen og Marshallplanen 
 MAD og våbenkapløbet 
 Stedfortræderkrige (Vietnam) 
 NATO & Warszawa-pagten 

‐ De to blokke i den kolde med fokus på: Ideologi, politisk system, økonomi, allierede og ledere under Den kolde krig 
‐ Ansvaret for den kolde krig: traditionalistisk, marxistisk og revisionistisk syn
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‐ Dannelsen og udviklingen af det to Tysklande 1949-1990 
‐ Hverdagsliv i BRD og DDR med særligt fokus på DDR: Stasi, overvågningssamfundet, totalitær kontrol 
‐ Afslutningen på den kolde krig: 

 Kommunismens sammenbrud 1985-1991 
 Gorbatjov, glasnost og perestrojka 
 Murens fald og foreningen af de to Tysklande 
 Sovjetunionens fald 

‐ Fra to til et Tyskland: 
 Genforeningens problematik - de uønskede østtyskere? 
 Den usynlige mur 
 Tyskland i dag med vægt på politiske, sociale og økonomiske effekter af Genforeningen  
 Nynazisme og højrenationalisme 

 
Samfundsfag: 

‐ Ideologierne socialisme/kommunisme vs. liberalisme og dertil hørende økonomiske systemer (markeds- vs. planøkonomi) 
‐ Menneskerettigheder og FN 
‐ Demokrati og frihedsrettigheder 
‐ Det Tyske parlamentsvalg 2017 med fokus på forskelle mellem det tidligere Øst- og Vesttyskland 
‐ Diktatur og totalitarisme 
‐ Magtformer 
‐ Den ny verdensorden - magtbalancen i verden 
‐ Fra bipolar, unipolar til multipolær? 
‐ Tyskland og EU- oprettelsen af et europæisk samarbejde efter 2. verdenskrig.    
‐ Tysklands rolle i EU i dag - soning?  
‐ Tysklands rolle i Europa i dag: Et europæisk Tyskland eller et tysk Europa? 
‐ EU- samarbejdets begyndelse og EU’s institutioner: Kommissionen, Parlamentet, Ministerrådet, Det Europæiske råd, Domstolen, Formandssk

bet, Den Europæiske Centralbank 
 
Religion:  

‐ Sekulariserings historiske baggrund: Luther & oplysningstid 
‐ Klassisk moderne religionskritik: Feuerbach, Freud, Nietzsche og Marx (med særlig vægt på Marx) 
‐ Ateisme og religionskritik i dag (meget generelt)
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‐ Den ikke-religiøse østlige del af nutidens samlede Tyskland 
‐ Det multireligiøse Tyskland 

Væsentligste 
arbejdsformer

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Forløb afsluttet med gruppearbejde med synopsisfremstilling over et flerfagligt materialesæt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Titel 5 
 

Sandheder og forestillinger om USA – ”Guds eget land”, ”The greatest democracy on earth” eller noget helt tredje? 

Indhold Historie:   
‐ Maria Madsen m.fl.  KS‐bogen, Columbus 2015 (s. 228‐240)  + bogens hjemmeside www.forlagetcolumbus.dk  
‐ ”Den amerikanske uafhængighedserklæring”, Carl‐Johan Bryld, Verden før 1914, Systime 2017 (i‐bog) 
‐ ”Uddrag af Peter S. Petersens erindringer”, http://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag‐paa‐tvaers/ks‐bogen/tema‐5/usa‐den‐

faelles‐historie‐historie/lektion‐2‐3/  
‐ ”Præsident Lincolns anden tiltrædelsestale 1865”, Allan Ahle, Den amerikanske borgerkrig, Systime 2001 
‐ ”Roosevelts krigserklæring mod Japan, dec. 1941”, https://www.youtube.com/watch?v=lK8gYGg0dkE  
‐ Propagandaplakat: ”Americans will always fight for liberty”, Carl‐Johan Bryld, Verden efter 1914, Systime 2017 
‐ ”George Bush tale om krigen mod terror”, https://www.youtube.com/watch?v=_CSPbzitPL8  
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‐ ”George Bush – Krigen mod terror”, Palle Roslyng‐Jensen, Fra kold krig til ny verdensorden, Gyldendal 2003 
‐ ”Obama on the goal of his foreign policy”, https://www.youtube.com/watch?v=Icq60Uxd3As  
‐ “How Donald Trump thinks about foreign policy”, https://www.youtube.com/watch?v=xpExmP7ZAyQ  

 
Samfundsfag:  

‐ Maria Madsen m.fl.  KS‐bogen, Columbus 2015 (s. 241‐253) + bogens hjemmeside www.forlagetcolumbus.dk 
‐ Grafik over det amerikanske politiske system https://www.youtube.com/watch?v=9gPa2LA2Hso&list=PLE100ED3CD8BE422F  
‐ ”Stor sejr for Trump: Højesteret giver i grove træk grønt lys til indrejseforbud”, Politiken 26. juni 2017 
‐ ”Afstemning om USA‐sundhedsreform udskudt igen”, Kim Faber, Politiken 28. juni 2017 
‐ ”Sicko” i uddrag, 2007 
‐ ”Statistik: Hvem stemte på Trump”, www.dr.dk  
‐ ”Matematisk retfærdighed i valgsystemer”, Kenneth Tue Nielsen, altinget.dk, 31. oktober 2016,  

 
Religion:  
 

‐ Maria Madsen m.fl.  KS‐bogen, Columbus 2015 (s. 254‐270)  
‐ Bøtcher, Lotte Møller, Når Gud bliver nationalist, Columbus 2011, s. 15‐17, 19‐25, 27 
‐ Uddrag fra E. Durkheims “The Elementary forms of religious life” i Bellah, Civilreligion i Amerika, s. 33‐34 + 35‐36 
‐ Uddrag fra Rousseau’s ”Samfundskontrakten”, i Bellah: Civilreligion i Amerika, s. 30 
‐ ”John Winthrop om pagten mellem Gud og puritanerne” i Lindhart, Svend, Kristendom og protestantisk fundamentalisme i USA, Gyl‐

dendal 2005 
‐ Billede: ”American Progress” i Brøndum & Rasmussen, USA’s udfordringer, Columbus 2012, s. 29 
‐ Modeller: ”Amerikanske værdiforestillinger” + ”Amerikanske værdiforestillinger og national identitet i det amerikanske samfund” i 

Brøndum & Rasmussen, USA’s udfordringer, Columbus 2012, s. 27‐28 
‐ Civilreligiøse helligsteder, Memorials i Washington DC, Ground Zero NY, Strawberry Fields Memorial NY, 

http://religion.systime.dk/index.php?id=1023 
‐ ”Præsidenterne og civilreligion” fra http://religion.systime.dk/index.php?id=1023 
‐ ”Præsident Barack Obamas indsættelsestale 2009”. Fra: http://rh.systime.dk/index.php?id=353#c2305 
‐ ”Præsident Obamas sejrstale fra 2008”, Information, 6. november 2008 
‐ Dansk oversættelse af Præsident Barack Obamas indsættelsestale 2009, http://rh.systime.dk/index.php?id=369 
‐ ”The Star Spangled Banner” https://www.youtube.com/watch?v=vPKp29Luryc 
‐ Model: ”Amerikansk nationalidentitet”, i Brøndum & Rasmussen, USA’s udfordringer, Columbus 2012, s. 39 
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‐ ”Gud fylder i amerikanske præsident retorik”, Kristeligt Dagblad, 11. august 2008 
‐ ”Pledge og Allegiance”, www.religion.dk  

 
Omfang 
 

38 lektioner af 45 minutters varighed 

Særlige fokuspunk-
ter 

Progressionsmål i forhold til kompetencer og færdigheder: 
‐ Brug af nationsteori til analyse af konkrete nationer (meget generelt) 
‐ Refleksion over mennesker som historieskabte og historieskabende 
‐ Refleksion over det historiske samspil mellem religion, kultur og samfund i forhold til stats- og nationsskabelse 
‐ Analyse af koblinger mellem historie, kultur og styreform i et land 
‐ Kildekritisk anvendelse af forskelligartet kildemateriale 
‐ At anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sam-

menhænge med forståelse af det enkelte fags særpræg 
‐ Teoretisk forståelse for religiøse fænomener 
‐ Forståelse for politiske brud i amerikansk historie 
‐ At diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 
‐ Analyse af koblingen mellem historiske begivenheder og historiebrug 
‐ Kildekritisk informations- og artikelsøgning på nettet. 
‐ Forståelse for religionsfaglige fænomener og begreber 
‐ Refleksion over religions samspil med kultur og samfund 
‐ Analyse af muligheder og begrænsninger ved forskellige styreformer 
‐ Anvendelse af religionsfaglige teori i analyse af kulturelle og samfundsmæssige institutioner 
‐ Systematisk analyse af forskelligartet materiale med henblik på at besvare selvopstillede kulturelle og samfundsrelaterede problem-

stillinger 
‐ At redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i en historisk og aktuel 

sammenhæng 
‐ At diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 
‐ At undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre 
‐ At skelne mellem beskrivelse og vurdering og kunne identificere de værdier, der ligger til grund for egne og andres udsagn 
‐ At formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt ved anvendelse af faglig terminologi 
‐ At argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne diskutere og vurdere konsekvenserne af synspunktet. 
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Vidensmål: 
 
Historie: 

‐ Intro til Andersons og Smiths forståelser af nationer (meget basalt) 
‐ Forskelle mellem Danmark og USA som nationer og i forhold til civilreligion, statsudvikling og indvandring 
‐ Dannelsen af britiske kolonier i Nordamerika + puritanismen dér 
‐ De nordamerikanske koloniers løsrivelse fra Storbritannien: Boston Tea Party, Uafhængighedserklæringen, kort om uafhængig-

hedskrigen 
‐ Dannelsen af USA som stat, nation og demokrati inkl. den amerikanske forfatning 
‐ Frontier-tesen 
‐ Amerikansk exceptionalisme 
‐ Vejen mod vest 
‐ 1800-tallets immigration til USA 
‐ Slaveriet i USA 
‐ Den amerikanske borgerkrig og spændingerne mellem nordlige og sydlige stater før og efter 
‐ USA i 1. og 2. verdenskrig 
‐ Amerikansk isolationisme 
‐ Udenrigspolitisk realisme 
‐ USA i Den kolde krig 
‐ USA og den nye verdensorden 
‐ 11. september 
‐ Krigen mod terror 
‐ Krigene i Afghanistan og Irak 
‐ Obamas pragmatiske udenrigspolitik 
‐ Afslutningen på krigene i Irak og Afghanistan 
‐ ”America first” under Trump – hans udenrigspolitik 

 
Religion: 

‐ Den amerikanske forfatning om religion 
‐ Teorier bag civil religion: Rousseau, Durkheim og Bellah 
‐ Myter, mytetyper og myteterminologi 
‐ Civilreligiøse myter i USA og mytologisering af amerikansk historie (særligt ”de tre prøvelser”) 



 

Side 25 af 31 

‐ Winthrop og ”City upon a Hill” 
‐ Præsidenternes rolle i civilreligion: Præsidenternes indsættelsestaler og brug af jeremiader 
‐ Overgangsritualer teoretisk set (Van Genneps teori) 
‐ Teori om helligsteder: J. G. Davies, Mircea Eliade og Emilie Durkheim (meget generelt) 
‐ Civilreligiøse helligsteder i USA med fokus på kirkegårde + overgangsritual 
‐ Civilreligiøse helligdage i USA 
‐ Civilreligiøse symboler i USA - Flaget og Nationalsangen ”The Star Spangled Banner” 

 
Samfundsfag: 

‐ Sammensætningen af og udviklingen i den amerikanske befolkning set i forhold til etnisk baggrund 
‐ Raceudfordringer i nutidens USA 
‐ Det føderale system i USA 
‐ Præsidentens funktion som leder og eksempel 
‐ Præsidentens politiske magt og hans begrænsninger 
‐ Kongressen magt 
‐ Magtens tredeling i USA vs. DK, herunder ”checks & balances” i USA 
‐ Det præsidentielle vs. Det parlamentariske system 
‐ Højesterets magt i USA 
‐ Velfærd i USA & DK – herunder de to forskellige velfærdsmodeller (fokus på fordele og ulemper) 
‐ Uligheden i USA 
‐ Det amerikanske sundhedssystem og dets udfordringer 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde 
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Titel 6 
 

Det gode samfund - velfærdsstaten i Danmark 

Indhold Historie:  
‐ Maria Madsen m.fl. KS-bogen (Columbus 2015): Tema 4, Det gode samfund (s. 176-191) 
‐ Overblik. Danmarkshistorie i korte træk, Lars Peter Visti Hansen m.fl., Gyldendal 2010, uddrag af s. 91-93 og 95-99 i uddrag 
‐ Klip fra Restudy.dk om industrialiseringen: https://www.restudy.dk/video/den-begyndende industrialise-

ring/id/614/versionId/30/educationCategoryId/2  
‐ Om livet på fattiggården: http://museernepaakanten.dk/skaebner/fattiggarden/ 
‐ ”Noget for ingenting”, Niels Kærgård fra Kultur og samfund. En materialesamling til Kultur- og samfundsfaggruppen i KS, Sofie 

Reimick m.fl., Systime 2011, s. 95-96 
‐ Lars Andersen m.fl., Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal 2006, s. 48-49  
‐ Dokumentar: Velfærd fra vugge til grav. Afsnit 1. Fra DR2. http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030511141600 (30 

min.) 
‐ ”Det offentlige fattigvæsen præmierer æreløsheden”, Lars Andersen m.fl., Fra verdenskrig til velfærd, Gyldendal 2006, s. 63 
‐ Danmarkshistorisk oversigt, Henrik Bonne Larsen, Systime 2001, s. 78-79 + 84-85 i uddrag 
‐ ”En demokratisk forsørgelseslovgivning” af K.K. Steincke, i Fra verdenskrig til velfærd af Lars Andersen m.fl., Gyldendal 2006, s. 

65-66 
‐ ”Ernst Hansen: Livet som arbejdsløs i 1930’erne”, i Fra verdenskrig til velfærd af Lars Andersen m.fl., Gyldendal 2006, s. 64-65 
‐ Danmark fra oldtid til nutid, Carl Johan Bryld, Munksgaard 1997, s. 232-235 + 242-243 i uddrag 
‐ Klip fra restudy.dk om den øko. Udvikling 1943-1973: https://www.restudy.dk/video/økonomisk-

udvikling/id/221/versionId/32/educationCategoryId/2  
‐ Statistikker om velfærdsstatens guldalder, fra Danmark fra oldtid til nutid, af Carl Johan Bryld, Munksgaard 1997 s. 233-235, 242, 

249-250 og 252  
‐ ”Scooterpigen”, Billedbladet, 1962 

 
Samfundsfag:  

‐ Maria Madsen m.fl. KS-bogen (Columbus 2015): Tema 4, Det gode samfund (s.192-205) 
‐ Outzen og Jakobsen: Liv i Danmark 2, Columbus 2009, s. 71-74 
‐ ”Den amerikanske drøm lever i Danmark”, Jens Reiermann og Torben K. Andersen, MandagMorgen 18.01.2016 
‐ DR2: Farvelfærd, 18/12/2014, http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031412182000  
‐ ”Blok på bistand”, afsnit 2. DR-dokumentar 2014 
‐ Statistikker fra Balder Asmussen m.fl. (red), Samfundsstatistik 2017, Columbus 2017:
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 Indkomstoverførsler fra det offentlige 
 Den offentlige sektors udgifter fordelt på opgaver 

‐ ”Vi er på vej mod velfærdsstaten version 2.0”, Carsten Jensen, videnskab.dk, 6. juni 2017 
‐ ”Danskernes holdning til skat”, videnskab.dk, 8. juni 2014 
‐ ”Jeg tror på konkurrencestaten (uddrag)”, interview med Bjarne Corydon af Amalie Kestler, Politiken, 24. august 2013 
‐ ”Tænketank: Konkurrencestaten er velfærdsstaten på afveje”, Heidi Rønbjerg-Christensen, Berlingske, 24. august 2013  

 
Religion:  

‐ Maria Madsen m.fl. KS-bogen (Columbus 2015): Tema 4, Det gode samfund (s.206-210 + 213-218) 
‐ Mosebog kap 3, GT: ”Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have” 
‐ Tekst og musik: ”Hil dig frelser og forsoner” af N. F. S. Grundtvig, + musik: https://www.youtube.com/watch?v=Sz7sW-tIjqo 
‐ Da Gud slog i bordet, Svend Lindhart og Bente Lund, Gyldendal Uddannelse, 1998 s. 62-65 + 66-67 
‐ ”De 10 bud”, 2. Mosebog 20,1-17, Det Gamle Testamente 
‐ ”Bjergprædikenen i uddrag, Matthæusevangeliet kap 5, 1-48, Det Ny Testamente 
‐ ”Lignelsen om den barmhjertige samaritaner”, Lukasevangeliet 10,25-37, Det Ny Testamente 
‐ Den optimale behandling, om medicinsk etik, Poul Storgaard Mikkelsen, Systime, 2001, s. 12-13  
‐ ”Den genteknologiske racehygiejne”, Claus D. Kristensen i Den optimale behandling, om medicinsk etik, Poul Storgaard Mikkel-

sen, Systime, 2001 s. 85 
‐ Religion, en grundbog i livsanskuelser, Jens Thodberg Bertelsen m.fl., Gyldendal 1985, s 402-204 

 
Fællesfagligt materiale sæt anvendt til afsluttende synopsisøvelse: 

‐ ”Statens assistance er påkrævet (uddrag)”. Fra: Claus Friisberg, Kilder til det nye Danmark 1914-1985, Munksgaard 1986, s. 54-56 
‐ ”Forside af Social-demokraten, 31. januar 1933” 
‐ ”Hans Jørgen Lembourn om Velfærdsstaten”.  Fra: Peter Frederiksen m.fl., Grundbog til Danmarkshistorien, System 2018 (i-bog) 
‐ ”Skattetrykket i Danmark 1950-2013”. Fra: Victor Bjørnstrup m.fl., Velfærdsstaten under pres, Columbus 2015, s. 63. 
‐ ”Fremskridtspartiets valgbrochure, 6. oktober 1972”, www.danmarkshistorien.dk  
‐ ”Det er umuligt at opretholde den universelle velfærdsstat”, Marcus Danielsson, Jyllands-Posten 17. februar 2017 
‐ ”Holdninger til skat og velfærd”, Samfundsstatistik 2017, Columbus s. 103 
‐ ”Professor: Boom i sundhedsforsikringer udfordrer etik”, Sine Schack Vestergaard og Jesper Rav, Viborg Stifts Folkeblad 3. au-

gust 2017
Omfang 
 

52 lektioner af 45 minutters varighed  
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Særlige fokus-
punkter 

Progressionsmål i forhold til kompetencer og færdigheder: 
‐ Forståelse for kvantitativ data og brugen af disse i komparativ analyse. 
‐ Kendskab til velfærdsmodellerne, herunder den bagvedliggende ideologi, de primære aktører og de fordelingsmæssige konsekven-

ser. 
‐ Diskussion og refleksion over fordele og ulemper ved velfærdsreformer 
‐ Taksonomisk undersøgelse af velfærdsfaglige problemstillinger 
‐ Diskussion og stillingstagning til velfærdsetiske problemstillinger 
‐ At anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sam-

menhænge med forståelse af det enkelte fags bidrag til forståelse af velfærdssamfundet 
‐ At redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning for samfundssyn i aktuel og 

historisk sammenhæng 
‐ At reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende; som børn af velfærd og videreudviklere af den 
‐ At diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier og syn på etik 
‐ At anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmarkshistori-

en; her med industrialiseringen og udviklingen af det moderne Danmark og dets tilhørende velfærdsstat 
‐ At sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning; her i spændet mel-

lem kristen og sekulær etik 
‐ At undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre. 

 
Vidensmål: 
 
Historie: 

‐ Social, politisk og økonomisk udvikling sidst i 1800-tallets Danmark: 
 Industrialisering og arbejdsforhold der 
 Urbanisering og byudvikling 
 Arbejdernes organisering; fagbevægelsens opståen og starten på socialdemokratiet 
 Livet på fattiggården 

‐ De spæde velfærdstiltag sidst i 1800-tallet (pension og forsikringer) 
‐ Børskrakket i New York i 1929 og 1930ernes krise i Danmark (herunder synet på fattigdom) 
‐ Kanslergadeforliget (den sociale del) og Steinckes socialreform: 

 Fra skøns- til retsprincip  
 Skellet mellem værdigt og uværdigt trængende
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‐ Fremgang og forandringer i 1950erne og 60erne: 
 Økonomisk vækst med større industriproduktion og mekanisering af landbrug 
 Ændring af erhvervsstruktur – særligt med flere indenfor service - og langt flere kvinder på arbejdsmarkedet 
 Tiltagende forbrug og efterspørgsel på luksusvarer 

‐ Efterkrigstidens velfærdsudviklingen med realiseringen af den universelle velfærdsstat: 
 Folkepension 1956 
 Børnehaver, vuggestuer og plejehjem 
 SU 1970 
 Offentlig sygesikring 1971 
 Bistandsloven 1976 

‐ 1970ernes og 80ernes økonomiske kriser og begyndende trimning af velfærdsstaten 
 
Samfundsfag: 

‐ Velfærdsmodeller: 
 den universelle model 
 Den residuale model 
 Den selektive model 

‐ Velfærdstrekanten: Stat, marked, civilsamfund 
‐ Ideologi og holdning til velfærd 
‐ Velfærdsklemmer 

 Interne: Ældreklemmen, forventnings- og popularitetsklemmen, stigning i offentligt forbrug 
 Eksterne: indvandring og flygtninge som omkostning, outsourcing af arbejdspladser (globaliseringsklemmer) 

‐ Basale forhold vedrørende det økonomiske kredsløb, økonomiske kernebegreber (BNP, inflation m.m.) og statslig styring af øko-
nomien, herunder ekspansiv og kontraktiv finanspolitik 

‐ Velfærdsreformer: 
 Udvidelsesstrategien 
 Nedskæringsstrategien 
 Udlicitering 
 Brugerbetaling 
 Empowerment 
 Nulvækst 

‐ Fordele og ulemper ved velfærdsreformer
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‐ Fremtidens velfærdsstat: 
 Fortsatte reformer, fx af pension og overførselsindkomster 
 Holdninger til skat og velfærd 
 Konkurrencestaten som afløser 

 
Religion: 

‐ Kristendommens fundament i GT: 
 Skabelsen 
 Syndefaldsmyten 
 Arvesynden 
 Synden som eksistensvilkår 
 Theodicéproblemet 
 Problemmyten vs. løsningsmyten 

‐ Syndefaldet som myte 
‐ Moral ifølge GT 
‐ Grundlæggende NT-kristendom: 

 Løsningsmyten 
 Jesu sonoffer 
 Jesu dobbeltnatur 
 Frelse gennem tro på Jesus 

‐ Kristen etik  
 Bjergprædikenen 
 Etisk radikalisme 
 Sindelagsetik 
 Fra gerningsaspekt til motivaspekt 
 Det dobbelte kærlighedsbud 
 Loven som tugtemester 
 Næstekærlighed 

‐ Sekulær etik: 
 Nytteetik: Benthams vægt på konsekvens og lykke (mest til flest muligt) 
 Pligtetik og Kants kategoriske imperativ 
 Situationsetik: Spontane livsytringer og den etiske fordring (Løgstrup)



 

Side 31 af 31 

‐ Etisk råd 
‐ Velfærdsetiske problemstillinger: Det rigtige/etiske i nedskæringer på social hjælp og indkomstoverførsler 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde 
 
Afsluttende synopsisøvelse som projektarbejde og eksamensrettet træning i brug af forskelligartet materiale og selvfundet materiale til at 
besvare selvopstillede problemstillinger 
 
Afsluttende tavleundervisning med repetition og eksamenstræning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


