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Titel 1 

 

Introduktionsforløb 

Indhold Samfundsfag 

Eget materiale 

 

Religion:  

Antropologels værktøjskasse 

 

Historie: 

https://ks.systime.dk/?id=p133 

https://ks.systime.dk/?id=p223 

https://ks.systime.dk/?id=p224 

Om histories genstandsområde, metode, kildekritik, årsagsforklaringer 

 

 

Fælles for alle tre fag:  
”My Little Pony-fans i Go' Morgen Danmark”, 

https://www.youtube.com/watch?v=vYsdsD2CWwI  

“Pastafarian' wins right to wear colander on head in driving licence photo”, 

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/11998736/Pastafarian-

wins-right-to-wear-colander-on-head-in-driving-licence-photo.html 

 

Omfang 

 

8 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

Samfundsfag: 

Introduktion til fagets områder: politik, økonomi og socialisation. 

Læsning af simpel statistik 

Introduktion til analyse via modeller 

 

Religion: 

Introduktion til religionsfaglige begreber samt metoder. Religionsfagets gen-

standsområde. Religionsdefinitioner – substantielle og funktionelle. Ninian Smarts 

syv dimensioner, Jan Hjärpes Religionsmodel – religioners funktion i samfundet. 

Synsvinkler på religion – indefra og udefra. Introduktion til at læse religionsfagli-

ge tekster.  

 

Historie: 

Introduktion til fagets genstandsområder, kronologi, årsagsforklaringer 

metoder og kildekritik. Træning i analyse af forskellige materialetyper, billeder, 

fotos , levn og beretning. Tendensanalyse 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning med oplæg, gruppearbejde i forskellige størrelser, og fælles 

opsamling og dialog. Enkelte gange med læsning på klassen. 

Alle forløb er afsluttet med en skriftlig opgave, som delvist har fundet sted i un-

dervisningen med vejledning. 

 

https://ks.systime.dk/?id=p133
https://ks.systime.dk/?id=p223
https://ks.systime.dk/?id=p224
https://www.youtube.com/watch?v=vYsdsD2CWwI
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/11998736/Pastafarian-wins-right-to-wear-colander-on-head-in-driving-licence-photo.html
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/11998736/Pastafarian-wins-right-to-wear-colander-on-head-in-driving-licence-photo.html
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Titel 2 

 

Identitet og Familie 

Indhold Samfundsfag: 

”Liv i Danmark”, Benny Jacobsen og Ove Outzen, side 10-15. 

”KS-Bogen”, Maria Madsen m.fl. s. 30-36 

”Familietyper” fra DR.DK. Her med særlig vægt på ”regnbuefamilien”: 

http://www.dr.dk/skole/Dansk/Familieliv/Skilsmissefamilien 

”UNIK 4” DR.DK Ultra – program om Cosplayers. 

https://www.dr.dk/tv/se/unik/unik-2/unik-4#!/18:36 

Diverse youtube klip valgt af kursisterne som eksempler på tre samfundstyper 

”Familietyper” fra www.gymnasieportalen.dk 

 

Religion: 

”Antropologens Værktøjskasse” (oversigtsdokument om religionsvidenskabelig 

metode)  

Skabelsen, 1. Mosebog, kap. 2,4-25, Det Gamle Testamente 

Syndefaldet, 1. Mosebog, kap. 3,1-24, Det Gamle Testamente 

”Religion giver unge en identitet og et fællesskab”, Morten Rasmussen, Kriste-

ligt dagblad  

”De ti vigtigste ting om kristendommen” 

https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/ti-vigtigste-ting-om-

kristendommen 

”Hvem er Jesus?” af Henning Nørhøj 

”Hvad er en myte?” https://www.religion.dk/fagbegreber/hvad-er-en-myte 

Kristian Leth, Jagten På Den Danske Kulturarv 

 

 

Historie: 

KS bogen. Det traditionelle samfund 

Hvad betyder ”det traditionelle samfund?” – KS-bogen s. 13-17. 

”Ole Worms familieportræt” Kultur og samfund - en materialesamling: s. 26  

 

”Brev fra far til søn om forelskelse”, Familieliv i DK s. 149  

”Du gav mig O herre” Kultur og samfund -en grundbog http://ks.systime.dk/?id=p148 

Det Moderne samfund KS-bogen s. 17-24 
Læserbrev om gårdmandsbørns opdragelse” Kultur og samfund - en materialesamling: 

s. 58-59 

Industrialisering, urbanisering 

”Kvindebevægelsens syn på kønsroller og familie” 

Kultur og samfund - en materialesamling: s. 53 
”Den moderne kvindes dilemma”, Kultur og samfund - en materialesamling: s. 54 

Det senmoderne samfund”KS-bogen s. 24-29. 

 

”Den typiske danske familie 2010, ”Den ideelle familie” Forældrenes ansvar for 

opgaver, fagre ny kerne familie: alle tekster fra: 

http://www.dr.dk/skole/Dansk/Familieliv/Skilsmissefamilien
https://www.dr.dk/tv/se/unik/unik-2/unik-4#!/18:36
http://www.gymnasieportalen.dk/
https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/ti-vigtigste-ting-om-kristendommen
https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/ti-vigtigste-ting-om-kristendommen
https://www.religion.dk/fagbegreber/hvad-er-en-myte
http://ks.systime.dk/?id=p148
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” Kultur og samfund - en materialesamling: s.64-70 

Omfang 

 

30 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Samfundsfag: 

Det senmoderne samfund over for det traditionelle samfund. Myren, Sneglen og 

Kærmelonen. 

Globalisering, individualisering, øget refleksion, udlejring af sociale relationer, 

ekspertgørelse og risikosamfund. 

Socialisering, primær socialisering, sekundær socialisering, dobbelt socialisering 

og tertiær socialisering. 

Kulturbegrebet (adfærd, værdier, normer og sanktioner) 

Identitetsproblematik i det senmoderne samfund. 

Familieformer, herunder den senmoderne familieform, den traditionelle familie-

form, svingdørsfamilen og akvariefamilien. 

 

Religion: 

Introduktion til fagets genstandsområder og metoder. Fokus på de tre samfunds-

typer herunder tendenser, kendetegn og religionens rolle, myter, terminologi, 

sociologi og fænomenologi. Kristendommen har været i fokus, samt kulturhisto-

rie, kulturarv og identitet. 

 

 

Historie: 

Viden om industrialiseringen og urbaniseringens konsekvenser for familien-

Kendskab til det senmoderne samfund – centrale begreber 

Deduktiv tilgang til historisk udvikling 

Kendskab til det traditionelle, det moderne og senmoderne samfunds karakteri-

stika. 

Problematisering af opdeling i samfundstyper  

Træning i analyse af kilder: Dansk historie og identitet 

Natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv 

Kompetencer: 

Viden om historiefaglig metode 

Viden om forskellige kildetyper, Arbejde med forskellige kildetyper, Kildekritik,  

Arbejde med de taksonomiske niveauer 

At kunne læse statistik, At kunne analysere billeder, Informationssøgning gene-

relt og på Internettet 

At kunne læse og beskrive statistik, At kunne interviewe, Bevidsthed om spørge-

teknik og intervieweffekten 

At læse religionsfaglige tekster: Indefra/udefra perspektiv 

Religionsfaglig metode, Religionsfaglige begreber, Religion i bevægelse 

Skriftlighed i faget historie, Diskutere/perspektivere 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning med oplæg, gruppearbejde i forskellige størrelser, og fælles 

opsamling og dialog. Enkelte gange med læsning på klassen. 

Alle forløb er afsluttet med en skriftlig opgave, som delvist har fundet sted i un-

dervisningen med vejledning – her med anvendelse af ”Fakebook”. 
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Titel 3 

 
Globalisering - Kulturmøder og religiøse konflikter 

Indhold Samfundsfag: 

”KS-Bogen”, Maria Madsen m.fl. s. 87-89, 90-94 

Partiernes hjemmesider. 

”Derfor delte Inger Støjberg kagebilledet”, BT 15. marts 2017 

Meningsmåling” marts 2017 

Reklame for H&M’s hijab: https://www.youtube.com/watch?v=m3vNDTkYJlQ 

“Hijab-Wearing Models & Modesty In Fashion (Victoria Derbyshire, 30/9/15)” 

https://www.youtube.com/watch?v=5mt_pNaUamM 

Uddrag fra “High Street Hijabis (Radio 1, 10/6/15)”, 

https://www.youtube.com/watch?v=Nq432G4xt8c  

“Fransk opgør om mode til muslimer”, Politiken 05.04.2016. 

  

Religion: 

Dokumentar: Hajj - Pilgrimsrejsen til Mekka (2002) 

Maria Madsen m.fl., KS- Bogen, Columbus, 2015, s. 98-116 

Lene Madsen m.fl. Grundbog i Religion C, systime, s. 110-118 

Kate Østergaard: Danske verdensreligioner, Gyldendal, 2006, s. 23-30 

”Hvorfor må man ikke tegne Muhammed?” af Bente Clausen; Kristeligt dagblad 

2009  

”Om tørklædet” af Sherin Khankan fra religion.dk 

”Er Islam og demokrati uforenelige størrelser?” https://www.kristeligt-

dagblad.dk/danmark/er-islam-og-demokrati-uforenelige-st%C3%B8rrelser 

Hadithteskter: ”Om fredagsbønnen”, ”uddrag af Natterejsen”  

Sura 1 (åbningen) fra Koranen 

 

 

Historie: 

Historie: 
- ”Billede fundet på et universitet i Izmirs hjemmeside”, 

http://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/ks-bogen/tema-

2/kulturmoeder-gennem-historien-historie/lektion-6/  

- ”Reklame for Toms Yankiebar”, www.danmarkshistorien.dk  

- ”Reklame for Jolly Cola”, http://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-

tvaers/ks-bogen/tema-2/kulturmoeder-gennem-historien-historie/lektion-6/  

- ”Fantomet på bålet 1955”, http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/fantomet-paa-baalet-

1955/?no_cache=1&cHash=488f0f293e8414df9998f1c74e95f3a6  

- ”To forskellige syn på fremmedarbejdere”, 

http://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/ks-bogen/tema-

2/kulturmoeder-gennem-historien-historie/lektion-1/  

- ”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: Grund-

bog til historie – Verden uden for Europa. Systime 2015. s. 32-34 

- ”Suleyman den Prægtige - Osmannerriget på toppen”, Information 27. septem-

https://www.youtube.com/watch?v=m3vNDTkYJlQ
https://www.youtube.com/watch?v=5mt_pNaUamM
https://www.youtube.com/watch?v=Nq432G4xt8c
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/er-islam-og-demokrati-uforenelige-st%C3%B8rrelser
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/er-islam-og-demokrati-uforenelige-st%C3%B8rrelser
http://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/ks-bogen/tema-2/kulturmoeder-gennem-historien-historie/lektion-1/
http://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/ks-bogen/tema-2/kulturmoeder-gennem-historien-historie/lektion-1/
https://www.youtube.com/watch?v=UrIbxk7idYA
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ber 2001 

- ”Kampen mellem Saladin og Richard Løvehjerte”. Fra: Skovgaard Nielsen, 

Henrik: Korstog og Jihad? Kulturmøder mellem Europa 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 Vi-

sti: Korstogene – Idé og virkelighed. Systime 2004 

- ”Fulcher af Chartres om livet i Det Hellige Land”, fra: Hansen, Lars Peter Vi-

sti: 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 virkelighed. 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: Grund-

bog til historie – Verden uden for Europa. Systime 2015. s. 32-34 

- ”Suleyman den Prægtige - Osmannerriget på toppen”, Information 27. septem-

ber 2001 

 ”To forskellige syn på fremmedarbejdere”,  

Overblik over dansk indvandringspolitik”, Sofie Reimick m.fl.: Kultur og Sam-

fund – en materialesamling til Kultur- og samfundsfagsgruppen på HF. Systime 

2011, 165-166 

Afsnit 5 ud af 6 om Indvandringens historie til Danmark (1960´erne og 70´erne), 

fra www.dr.dk 

 

Om vikingernes kulturmøder: 

http://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/ks-bogen/tema-

2/kulturmoeder-gennem-historien-historie/lektion-1/ 

 
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/vikingetiden-ca-800-1050/togter-og-

bosaettelser-formaal-og-baggrund/ 

http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/vikingetiden-ca-800-

1050/vikingetidens-samfund/ 

http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/vikingetiden-ca-800-1050/ 

http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/vikingetiden-ca-800-

1050/vikingetogter/ 

 

 

 

http://www.dr.dk/
http://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/ks-bogen/tema-2/kulturmoeder-gennem-historien-historie/lektion-1/
http://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/ks-bogen/tema-2/kulturmoeder-gennem-historien-historie/lektion-1/
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/vikingetiden-ca-800-1050/togter-og-bosaettelser-formaal-og-baggrund/
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/vikingetiden-ca-800-1050/togter-og-bosaettelser-formaal-og-baggrund/
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/vikingetiden-ca-800-1050/vikingetidens-samfund/
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/vikingetiden-ca-800-1050/vikingetidens-samfund/
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/vikingetiden-ca-800-1050/
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/vikingetiden-ca-800-1050/vikingetogter/
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/vikingetiden-ca-800-1050/vikingetogter/
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Omfang 

 

30 lektioner (desuden 20 lektioner til historieopgaven) 

 

Særlige fokus-

punkter 

Samfundsfag: 

Definition af begrebet globalisering – herefter fokus på først politisk globalise-

ring og herefter kulturel globalisering. 

Ideologier: Liberalismen, konservatismen og socialismen. 

Folketinget, antal medlemmer, mandater. Regeringsmagt og negativ parlamenta-

risme.  

De politiske partier i folketinget, deres mærkesager, antal mandater i folketinget 

nu og mandater ifølge prognoser.  

Brug af simpelt model af Molin med fokus på ideologiske faktorer, Samarbejds-

faktorer og opinionsfaktorer. 

Fordelings- og værdi akser. 

Integrationsteor: assimilering, segrering og integration 

Identitsvalg: ren identitet, bindestregsidentitet og Kreolsk identitet.   

 

Religion: 

Islam: Profeten Muhammad, islams formative periode, Religiøs praksis i islam , 

de 5 søjler, Sharia, Sunna, Hadith, Forskellige tilgange til sharia, euroislam, se-

kularisering, forholdet mellem religion og politik 

 

Historie:  

Central udvikling i Europas historie med fokus på kulturmøder 

Korstogene og deres betydning og tolkning i eftertiden 

Forståelse for begrebet historiebrug 

Indvandringens historie i Danmarks 

Amerikanisering efter 1945 

Træning i opgaveteknik 

Fordybelse i emne via historieopgaven 

 

 

Fagmål: (alle fag) 

 − anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i 

historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det 

enkelte fags særpræg  

− redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdnin-

ger og deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng  

− 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.  

 

Væsentligste Klasseundervisning med oplæg, gruppearbejde i forskellige størrelser, og fælles 
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arbejdsformer opsamling og dialog. Enkelte gange med læsning på klassen. 

Alle forløb er afsluttet med en skriftlig opgave, som delvist har fundet sted i 

undervisningen med vejledning. Individuelle opgaver & mindre projektforløb 

I arbejde med historieopgaven med fokus på skriftlighed har klassen arbejdet 

individuel 

 

Titel 4 

 

Vejen til demokrati 

Indhold Samfundsfag: 

Eastons model 

Den parlamentariske styringskæde, B-Bogen, Columbus, 2015 

Magtens tredeling og den fjerde statsmagt (model fra Columbus) 

Fra Medierne & demokrati, Systime: 

Begrebet medialisering, også med henblik på sociale medier. 

Offentlige og private: Erving Goffman & Joshua Meyrowitz 

Samtale demokrati vs. Konkurrence demokrati 

Forskellige styreformer, repræsentativt demokrati og direkte demokrati 

De fem nyhedskriterier, Friisberg 

”Et polariseret medieforbrug giver et polariseret samfund”, Information, 14.11.17 

 

 

Religion: 

 

Katrine Haaning m.fl.: ”Kristendommen – tro og praksis” s. 214-226 om kristne 
verdensbilleder og Luther. 

Maria Madsen m.fl., KS- Bogen, Columbus, 2015, s.153-166 

Matthæusevangeliet kap. 5-7 (Bjergprædikenen) i Bibelen 
“Det europæiske demokrati er lutter Luther” af Johanne Langdal Kristiansen 

Film: Luther (2003) af Eric Till 

”De ti vigtigste ting at vide om Jødedommen” (Introduktion til bjergprædikenen) 

https://www.religion.dk/j%C3%B8dedom/2005-03-08/de-ti-vigtigste-ting-vide-om-

j%C3%B8dedommen 

”5 skarpe om Luther” fra dr.dk  

 

 

Historie: 

Det første direkte demokrati i Antikkens Athen. Styreformer (Demokrati, monarki, 

oligarki, -Tyranni): Ibog om styreformer Oplæg om Athenernes demokrati. Mogens 

H. Hansen ibog: https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=497 

Reformationen: Materiale: Madsen, Maria et. Al. (2015): KS-bogen, Columbus, 

Kbh. Ø, side 122-127, ”Politik og religion historisk set” og ”Reformationen”. 

Filmklip: Den sorte skole: Reformationen 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7EqoxCUESM .Madsen, Maria et. Al. 

(2015): KS-bogen, Columbus, Kbh. Ø, side 128-129, ”Reformationen i Danmark”. 

Gruppearbejde om div. materiale fra Danmarkshistorien.dk: 

http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/senmiddelalderen-1340-

1536/religioese-og-sociale-spaendinger-og-omvaeltninger-1523-36/ 

30 års krigen og den Westfalske fred- hvilke konsekvenser havde freden? 

KS bogen s. 130-132 øverst. 

https://www.religion.dk/j%C3%B8dedom/2005-03-08/de-ti-vigtigste-ting-vide-om-j%C3%B8dedommen
https://www.religion.dk/j%C3%B8dedom/2005-03-08/de-ti-vigtigste-ting-vide-om-j%C3%B8dedommen
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=497
https://www.youtube.com/watch?v=Q7EqoxCUESM
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/senmiddelalderen-1340-1536/religioese-og-sociale-spaendinger-og-omvaeltninger-1523-36/
http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/senmiddelalderen-1340-1536/religioese-og-sociale-spaendinger-og-omvaeltninger-1523-36/
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Oplysningstiden og menneskerettigheder: 

Evt. Bryld, Carl-Johan: Verden før 1914 – i dansk perspektiv, Systime, I-bog, p464-

466, ”De engelske naturretsfilosoffer”, ”Oplysningstænkningen” og ”De tre store”, 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=464, 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=465, 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=466. 

Revolutionernes epoke: Den amerikanske og den franske revolution: 

https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p91 p.91, p.421, p429, p460,p461 

Stændernes indkaldelse 1789, Juncker, Torben ”Den store revolution dag for dag: 

Den franske revolution 1789-1794” Gjellerup 1972 s. 53-54. 

 Gengivet efter: Thomson: “French Revolution Documents”, London 

1933 s. 1—2. Tredje standen proklamerer sig som nationalforsamling: Juncker, 

Torben ”Den store revolution dag for dag: Den franske revolution 1789-1794” 

Gjellerup 1972 s. 60-61. (Thomson: French Revolution Documents, London 

1933 s. 40) 

Demokratiseringen i Danmark: Reimick, Sofie et al.: Kultur og samfund, Ibog, 

”Demokratiets udvikling”, KS bogen s. 132-136 samt: 

https://ks.systime.dk/index.php?id=179.http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis. Uddrag af grundloven: Grundloven.dk 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-

demokrati-og-demokratisering/ 

 

De 7 F´er: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1915-

demokrati-og-valgret-historien-om-de-syv-fer/ 

 

Debat om kvinders valgret til kommunalvalg, fra Danmarkshistorien.dk: 

Frederik Bajer i Folketinget: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/fredrik-bajer-i-folketinget-4-februar-1888/ 

Carl Ploug: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/carl-ploug-

i-landstinget-om-kommunal-valgret-til-kvinder-1888/ 

 

Udfordringer for demokratiet: Højreekstremisme: S. Reimick m.fl. Fra Kultur og 

samfund, En grundbog 2. udgave, systime, s. 136-138. Ungarns kultur er under an-

greb, Information, 15. januar 2013. Synopsis materiale: Demokratiet er klemt mel-

lem terror og højre populisme på samme måde som før 2.V.K. Politiken. Aug. 

2016.  

 

Omfang 

 

46 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

Samfundsfag: 

Forståelse for det demokratiske system, hvordan medierne fungerer ift. at være 

vagthund og hvordan medierne har udviklet sig. 

Medialisering 

https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=464
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=465
https://verdenfoer1914.systime.dk/index.php?id=466
https://verdenfoer1914.systime.dk/?id=p91
https://ks.systime.dk/index.php?id=179.http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis
https://ks.systime.dk/index.php?id=179.http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-demokrati-og-demokratisering/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-demokrati-og-demokratisering/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1915-demokrati-og-valgret-historien-om-de-syv-fer/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1915-demokrati-og-valgret-historien-om-de-syv-fer/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/fredrik-bajer-i-folketinget-4-februar-1888/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/fredrik-bajer-i-folketinget-4-februar-1888/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/carl-ploug-i-landstinget-om-kommunal-valgret-til-kvinder-1888/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/carl-ploug-i-landstinget-om-kommunal-valgret-til-kvinder-1888/
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Begreber som polarisering, populisme & public service 

Ytringsfrihed & menneskerettigheder  

Fake news 

 

Religion: 

 

Redegøre for grundlæggende sider af kristendommen, herunder dens formative, 
historiske og nutidige skikkelser.  
Anvende religionsfaglig terminologi (indefra/udefra, overgangsritualer etc.) 
Have grundlæggende kendskab til Reformationens religiøse konflikter, og dens 
betydning for demokratisering af religionen.   
Fortolke og vurdere religiøse synspunkter såvel ud fra en religiøs selvforståelse i 
dansk og global sammenhæng som ud fra sekulære synsvinkler.  
 

 

Historie: 

Undersøge forudsætninger for demokrati 

Viden om borgerlige og politiske rettigheder 

Skelne mellem forskellige typer af årsagsforklaringer 

Undersøge hvilke udfordringer demokratiet står overfor 

Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv 

Hvilke virkninger har franske og amerikanske revolutioner haft for demokratiets 

udvikling (Demokratisering og oplysningsfilosofi ) 

 

Kompetencer: 

 

Kildekritik,  

Arbejde med de taksonomiske niveauer, udarbejde synopsis 

− anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i histo-

riske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det enkelte 

fags særpræg  

− redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og 

deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng  

− anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kultu-

rel og samfundsmæssig art i Danmarks og europæisk historie  

− sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af 

europæisk kultur og tænkning  

  

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning med oplæg, gruppearbejde i forskellige størrelser. Afslutning af 

forløb med udarbejdelse af synopser, med gruppefremlæggelser 
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Titel 5 

 

Social ulighed og velfærd i USA og Danmark (områdestudium USA) 

Indhold Samfundsfag 

De tre velfærdsmodeller, ’SamfC,’ Systime, 2017 

’Ulighedens mange ansigter’, Columbus 

’USA: Hellere ulighed end statens klamme hånd’, Politiken, 2014 

Hjemløshed i USA -South Park 

Velfærdens fremtidige udfordringer, KS-Bogen, Columbus, 2015 

Det økonomiske kredsløb, B-Bogen, Columbus, 2015 

De økonomiske mål, Samf C, Systime, 2017 



 

Side 13 af 17 

www.dr.dk/undervisning/samf7ulighed/USA 

 

 

Religion:  

 

”Senmoderne religiøsitet i Danmark” kap. 1 og 3, af Birgit Andersen, systime, 

2008  

Analyse af diverse kampagner fra https://www.scientology.dk/ 

”Scientologys trosbekendelse” fra https://www.scientology.dk/ 

”Broen til ruin” i Kristeligt dagblad af Tobias Stern m.fl.  

”Kritik af religion har igen fået betydning i det 21. århundrede” 

https://www.religion.dk/religion.dk/religionskritikkens-genkomst 

”Den karismatiske leder(…)” fra https://www.religion.dk/religion-og-

ideologiske-vaerdier/den-karismatiske-leder-kan-ogsaa-vaere-en-religioes-profet 

South Park-episode om Scientology “Trapped in the closet” 

http://www.southparkstudios.nu/full-episodes/s09e12-trapped-in-the-closet 

“Ti ting Scientology tror på” https://www.religion.dk/andre-religioner-og-

trosretninger/10-ting-scientology-tror-p%C3%A5 

Uddrag af Grundloven, kap VIII §71 

Dokumentar: ”Going Clear” af Alex Gibney (2015) 

 

Historie: 

USA: 

KS bogen: s. 228-234 + ks.systime.id=157 

USA Historie og identitet, N. Bjerre Poulsen: s. 9-11, 14-16 

Den amerikanske uafhængighedserklæring, A. Ahle s. 17-19 

Borgerrettighedsbevægelsen: 

https://usa.systime.dk/?id=p130 

https://usa.systime.dk/?id=p167 

https://usa.systime.dk/?id=p169 

https://usa.systime.dk/?id=p170 

Mississippi blackcodes 1865 + Vælgerregistrering i Mississippi 1964 (Ahle s. 

190-191) 

Strange fruit: https://www.youtube.com/watch?v=MVxVa3D11n4 

Racespørgsmålet i 1960´erne, Kilder til den nye verden, C-J. Bryld m.fl. 

 
https://usa.systime.dk/?id=p177 
Uddrag the great gatsby 
Wallstreet krakket: https://usa.systime.dk/?id=p178 
Roosevelt og New Deal: 
https://usa.systime.dk/?id=p179 

https://usa.systime.dk/?id=p139 
Reaganomics, neoliberalisme: https://usa.systime.dk/?id=p194 

Uddrag af: Inequality for All: https://www.youtube.com/watch?v=4-

oxWUERziw.  

http://www.dr.dk/undervisning/samf7ulighed/USA
https://www.scientology.dk/
https://www.scientology.dk/
https://www.religion.dk/religion.dk/religionskritikkens-genkomst
https://www.religion.dk/religion-og-ideologiske-vaerdier/den-karismatiske-leder-kan-ogsaa-vaere-en-religioes-profet
https://www.religion.dk/religion-og-ideologiske-vaerdier/den-karismatiske-leder-kan-ogsaa-vaere-en-religioes-profet
http://www.southparkstudios.nu/full-episodes/s09e12-trapped-in-the-closet
https://www.religion.dk/andre-religioner-og-trosretninger/10-ting-scientology-tror-p%C3%A5
https://www.religion.dk/andre-religioner-og-trosretninger/10-ting-scientology-tror-p%C3%A5
https://usa.systime.dk/?id=p130
https://usa.systime.dk/?id=p167
https://usa.systime.dk/?id=p169
https://usa.systime.dk/?id=p170
https://www.youtube.com/watch?v=MVxVa3D11n4
https://usa.systime.dk/?id=p177
https://usa.systime.dk/?id=p178
https://usa.systime.dk/?id=p179
https://usa.systime.dk/?id=p139
https://usa.systime.dk/?id=p194
https://www.youtube.com/watch?v=4-oxWUERziw
https://www.youtube.com/watch?v=4-oxWUERziw
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Danmark: 

Synet på fattige, fra skøn til ret 

 KS bogen s. 179-191, Madsen, Maria et. Al. (2015): KS-bogen, Columbus. 

http://museernepaakanten.dk/skaebner/fattiggarden/alma/ 

 
• Wikipedia:  H.A. Brendekilde, ”Udslidt” 1889, https://da.wikipedia.org/wiki/Udslidt 

(maleri). 
• Statens museum for kunst: Erik Henningsen, ”Sat ud”, 1892, 

http://www.smk.dk/besoeg-museet/udstillinger/dansk-og-nordisk-kunst-1750-1900/sale-

i-dansk-og-nordisk-kunst-1750-1900/sal-223-224/ (maleri). 
• Wøllekær, Johnny (1996): Et liv på skyggesiden, Siden Saxo side 9-16, 

http://museernepaakanten.dk/wp-content/uploads/2015/09/Et-liv-p%C3%A5-

skyggesiden-af-Johnny-W%C3%B8llek%C3%A6r..pdf 
 

 

Film: http://www.youtube.com/watch?v=s32s0n1ybX0 (danskernes akademi: 125 

års velfærd) 

Kanslergadeforliget 

 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-

velfaerdsstaten/ 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-kk-steincke-

taler-om-kanslergadeforligets-socialreform-i-

1934/?no_cache=1&cHash=2e028484b575e7f98bf817660388ece5 

DR (2010): Danskernes akademi: Velfærdsstaten, ”125 års velfærdshistorie”, del 

1 og 2, http://www.youtube.com/watch?v=s32s0n1ybX0, 

https://www.youtube.com/watch?v=fg17COhHNX0 (film). 

En ufaglært kvindes erindringer, Danmark tider og temaer, digital danmarkshisto-

rie 

http://danmarkshistorien.dk/perioder/efter-den-kolde-krig-1989-2008/velfaerdsstaten/ 

 

 Velfærdsstaten folder sig ud: 

KS bogen s. 186 nederst- 189 

https://danmark.systime.dk/?id=p675&MP=183-213 

Den ambitiøse socialpolitik: 

https://danmark.systime.dk/?id=p676&MP=183-213 

Omsorg og uddannelse: 

https://danmark.systime.dk/?id=p677&MP=183-213 

Anders Fogh Rasmussen, En nyliberal strategi, 1993 (Danmark tider og temaer) 

https://politiken.dk/kultur/filmogtv/art5480807/Venstrefl%C3%B8jshelt-i-ny-

film-Ulighed-er-USAs-st%C3%B8rste-problem 

Omfang 

 

60 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Samfundsfag: 

At få en opfattelse at velfærd hænger sammen med økonomien. Desuden at der er 

ideologiske opfattelser af fordelinger som kan varier. 

Forståelse for de udfordringer som findes og de stramninger som er blevet gen-

nemført i DK. 

At sætte de sociologiske begreber fra tidligere forløb i spil mht. social ulighed og 

http://museernepaakanten.dk/skaebner/fattiggarden/alma/
https://da.wikipedia.org/wiki/Udslidt
http://www.smk.dk/besoeg-museet/udstillinger/dansk-og-nordisk-kunst-1750-1900/sale-i-dansk-og-nordisk-kunst-1750-1900/sal-223-224/
http://www.smk.dk/besoeg-museet/udstillinger/dansk-og-nordisk-kunst-1750-1900/sale-i-dansk-og-nordisk-kunst-1750-1900/sal-223-224/
http://www.smk.dk/besoeg-museet/udstillinger/dansk-og-nordisk-kunst-1750-1900/sale-i-dansk-og-nordisk-kunst-1750-1900/sal-223-224/
http://museernepaakanten.dk/wp-content/uploads/2015/09/Et-liv-p%C3%A5-skyggesiden-af-Johnny-W%C3%B8llek%C3%A6r..pdf
http://museernepaakanten.dk/wp-content/uploads/2015/09/Et-liv-p%C3%A5-skyggesiden-af-Johnny-W%C3%B8llek%C3%A6r..pdf
http://museernepaakanten.dk/wp-content/uploads/2015/09/Et-liv-p%C3%A5-skyggesiden-af-Johnny-W%C3%B8llek%C3%A6r..pdf
http://www.youtube.com/watch?v=s32s0n1ybX0
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-velfaerdsstaten/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-velfaerdsstaten/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-kk-steincke-taler-om-kanslergadeforligets-socialreform-i-1934/?no_cache=1&cHash=2e028484b575e7f98bf817660388ece5
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-kk-steincke-taler-om-kanslergadeforligets-socialreform-i-1934/?no_cache=1&cHash=2e028484b575e7f98bf817660388ece5
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-kk-steincke-taler-om-kanslergadeforligets-socialreform-i-1934/?no_cache=1&cHash=2e028484b575e7f98bf817660388ece5
http://www.youtube.com/watch?v=s32s0n1ybX0
https://www.youtube.com/watch?v=fg17COhHNX0
https://www.youtube.com/watch?v=fg17COhHNX0
http://danmarkshistorien.dk/perioder/efter-den-kolde-krig-1989-2008/velfaerdsstaten/
https://danmark.systime.dk/?id=p675&MP=183-213
https://danmark.systime.dk/?id=p676&MP=183-213
https://danmark.systime.dk/?id=p677&MP=183-213
https://politiken.dk/kultur/filmogtv/art5480807/Venstrefl%C3%B8jshelt-i-ny-film-Ulighed-er-USAs-st%C3%B8rste-problem
https://politiken.dk/kultur/filmogtv/art5480807/Venstrefl%C3%B8jshelt-i-ny-film-Ulighed-er-USAs-st%C3%B8rste-problem
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kapitaler. 

 

Religion: 

 

At arbejde med en nyere religion med fokus på komparativt religionsvidenskabe-

ligt arbejde. At få en forståelse for nogle af de grundlæggende religiøse forestil-

linger inden for Scientology, og sætte disse i forhold til senmoderne religiøse 

tendenser generelt, og reflektere kritisk over de store økonomiske aspekt af reli-

gionen.  

 

Historie: 

Viden om amerikansk identitet, og historie ”Exceptionalisme”, Frontier heritage, 

liberalisme 

Frihed og lighedsbegreber ift afroamerikaneres kamp for borgerrettigheder. 

Sammenhæng mellem ulighed, velfærd og race 

Undersøgelse af amerikaneres syn på statens rolle 

Udviklingen af den danske velfærdsstat. Synet på fattige i DK i 1800 tallet, un-

dersøgelse af fattigforsorgen i 19. og 20. århundrede. Fra skøn til ret. Udviklingen 

i sociale reformer og liberal kritik af velfærdsstaten (20. og 21. årh.) 

 

Kompetencer: 

Anvendelse af historiefaglig metode 

Viden om forskellige kildetyper, fokus på billeder som kilder. Kildekritik,  

Arbejde med de taksonomiske niveauer, problematisering træning i synopsis. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning med oplæg, gruppearbejde i forskellige størrelser. Afslutning 

af forløb med udarbejdelse af synopser, med gruppefremlæggelser 

 

 

 

Titel 6 

 

Store fortællinger 

Indhold Samfundsfag: 

 Ideologier og diskurser, Kjeld Manzanti Sørensen, Columbus 

’Det liberlae velfærdssamfund’ Anders Samuelsen og Simon Emil Amimitzbøll, 

Belingske, 02.03.12 

’DF’s martin Henriksen: Burka forbuddet viser, hvor farligt det liberale verdens-

syn kan være’, Martin Henriksen, Kristlige Dagblad, 30.01.18 

DF-reklame pt. på busholdepladser 

Diskurser pt. i medierne mht. kønsdebatten   

 

Religion: 

 

Lene Madsen m.fl. Grundbog i Religion C, systime, s. 23-28 + 39-40 

”Israel og det gamle testamente” af Bo Holm Jakobsen i Information, 2001 

https://www.information.dk/debat/2001/08/israel-gamle-testamente 

1 Mosebog kap. 17 i Bibelen 

Ritualteori fra Begrebsnøgen til religion s. 109-111, systime 2016 

”Munk om nadveren” (ifm. Repetition af ritualer) 

https://udfordringen.dk/2007/04/munk-om-nadverendu-er-hvad-du-spiser/ 

https://www.information.dk/debat/2001/08/israel-gamle-testamente
https://udfordringen.dk/2007/04/munk-om-nadverendu-er-hvad-du-spiser/
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Debat om omskærelse m. Martin Krasnik: 

https://www.youtube.com/watch?v=iTslmQGxE60 

”Pesach – den jødiske påske handler om erindring” interview af Lea Bräuner 

Larsen,  https://www.religion.dk/interview/den-j%C3%B8diske-p%C3%A5ske-

handler-om-erindring 

”Fandt Holocaust virkelig sted?” af Thomas Hoffmann, 2015 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/fandt-holocaust-virkelig-sted 

Introduktion til Holocaust fra www.folkedrab.dk 

”Religion i Auschwitz” af Elie Wiesel All Rivers Run to the Sea. Memoirs, Vol. 
One 1928–1969 London: HarperCollins, 1996 
  

 

Historie: 

Teoritekst om store og små fortællinger (Det moderne samfund vs senmoderne). 

Kirstine Zinck Pedersen s. 47-48 fra: Hvem stod bag? Christian Vollmond og 

Mads Aamand Hansen. 

Fortællinger om 1.V.K og dolkestødslegenden: 

Verden efter 1914, Bryld, Systime: https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/?id=p392 

http://www.his2rie.dk/kildetekster/1-verdenskrig/tekst-66/ 

 

Niels Arne Sørensen om den store krig og efterfølgende tolkninger og fortællin-

ger: 

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

Jødekonspirationen: fra: Hvem stod bag? Christian Vollmond og Mads Aamand 

Hansen. 

Case 1 og 2 Zions vise protokoller, Adolf Hitler, fra: Hvem stod bag? Christian 

Vollmond og Mads Aamand Hansen. 

Undersøgelse af propaganda og diskurser: 

Reifenstahls Triumf des villens. Udvalgte klip: 

https://www.youtube.com/watch?v=GHs2coAzLJ8 

NSDAP 25 pkt. program: Ideologiernes kamp: 

https://ideologi.systime.dk/index.php?id=176 

 

Uns´re fahne uns voran 1933: 

https://www.youtube.com/watch?v=0gSgPX_XP5s 

Die NSDAP sicher die volkgeheimshaft.  

Jøden fra antisemitisk billedebog:  https://ibog-

verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=322 

 

Mimesisteori: Mads Aamann Hansen; René Girard: Samfundet hviler på drab, 

fra: Hvem stod bag? Christian Vollmond og Mads Aamand Hansen. s. 61-64 

Nürnberglovene: Rigsborgerloven, loven til beskyttelse af tysk blod: 

http://www.holocaust-uddannelse.dk/kildetekster/nlovene.asp#10 

Fortællinger fra Den kolde krig: 

Make mine freedom: https://www.youtube.com/watch?v=mVh75ylAUXY 

https://ideologi.systime.dk/index.php?id=130 

Den Kolde krig deler verden: Marshall, Andrej Vyshinsky, Churchill og Stalin 

tale: 

https://ideologi.systime.dk/index.php?id=221 

https://www.youtube.com/watch?v=iTslmQGxE60
https://www.religion.dk/interview/den-j%C3%B8diske-p%C3%A5ske-handler-om-erindring
https://www.religion.dk/interview/den-j%C3%B8diske-p%C3%A5ske-handler-om-erindring
https://videnskab.dk/kultur-samfund/fandt-holocaust-virkelig-sted
http://www.folkedrab.dk/
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p392
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/?id=p392
http://www.his2rie.dk/kildetekster/1-verdenskrig/tekst-66/
https://www.youtube.com/watch?v=qajPlCvemVw
https://www.youtube.com/watch?v=GHs2coAzLJ8
https://ideologi.systime.dk/index.php?id=176
https://www.youtube.com/watch?v=0gSgPX_XP5s
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=322
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=322
http://www.holocaust-uddannelse.dk/kildetekster/nlovene.asp#10
https://www.youtube.com/watch?v=mVh75ylAUXY
https://ideologi.systime.dk/index.php?id=130
https://ideologi.systime.dk/index.php?id=221
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https://ideologi.systime.dk/index.php?id=222 

Den kolde krig bliver koldere: 

https://ideologi.systime.dk/?id=p224 

 

Propaganda Sovjet: Imperialisten: 

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

Den socialistiske fortælling 

DDR case 

https://www.dr.dk/undervisning/historie/5-danskere-i-ddr 2 døde børn 

 

Omfang 

 

42 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Samfundsfag: 

Kendskab til social konstruktionisme og diskursive redskaber til brug på tekst og 

billeder.  

Diskussion om velfærds- og fordelingspolitik og partiernes fremstilling af sig 

selv ift. de andre partier. 

 

Religion: 

 

Grundlæggende kendskab til det jødiske folks religion og kulturelle identitet 

som et både udvalgt og forfulgt folk. Religionens funktion og betydning i for-

bindelse med Holocaust, herunder teodicéproblemet. Kendskab til højtider som 

pesach, og højtidernes relation til de religiøse myter og fortælling der eksisterer 

inden for jødedommen.  

 

Historie: 

Hvad er store fortællinger, hvilke funktioner har de? 

Undersøgelse af nazisternes fortælling om sig selv, nazisternes fortælling om 

jøderne 

Ideologiernes kamp i det 20. århundrede. 

USA og Sovjets fortællinger under Den Kolde Krig 

Anvendelse af mimesis teorien og syndebukke 

Anvendelse af diskursanalyse 

Kompetencer: 

Anvende diskursanalyse 

Viden om mimesis teori (syndebukke) 

Viden om historiefaglig metode 

Arbejde med de taksonomiske niveauer 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning med oplæg, gruppearbejde i forskellige størrelser, samt in-

dividuelle skriftlige opgaver. 

 

 

https://ideologi.systime.dk/index.php?id=222
https://ideologi.systime.dk/?id=p224
https://www.youtube.com/watch?v=jETJt_zbnKk
https://www.dr.dk/undervisning/historie/5-danskere-i-ddr

