Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Institution

Termin hvori undervisningen afsluttes: december-januar 18/19
VUC Syd

Uddannelse

Hf

Fag og niveau

Kultur og samfundsfag,

Lærer(e)

Vivi Michelsen (Rel) Dennis Thygesen, DBT (His) Lasse Lehmann Saatterup

Hold

121-0017 (FF17)

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Særfagligt forløb religion: Inuit
Titel 2 Integration
Titel 3 Velfærdsstat
Titel 4 Indien
Titel 5 USA
Titel 6 Særfagligt forløb historie: Reformationen i Danmark
Titel 7 Særfagligt forløb samfundsfag: Identitet i det senmoderne samfund

Side 1 af 25

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

Religion særfaglig: inuit

Indhold

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
Note til Vivi:
Du skal ind i biblioteksmappen “Iværksætterdrømme”
RELIGION Inuits religion (særfaglig)
Primær
Tekst 1 Knud Rasmussen: Orulos selvbiografi
Tekst 14 K. Rasmussen ”Rite Myte”
Tekst 19”Sjælevandring”
Tekst 17”Førstefangstrite”
Tekst ?? “Solen og Månen”
Tekst 84 “De første mennesker”
Tekst 85 “Havdyrenes oprindelse”
Tekst 87 “De dødes land i underverdenen”
Tekst 88 “De dødes land i himlen”
Se teksterne via dette link: https://spark.adobe.com/page/BZjMIRryEY70w/
Sekundær
Begrebsnøglen til religion “Overgangsritualer”
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=160&L=0
Eskimoerne
“Riter i forbindelse med hvalfangst” side 26-27
FilM “Iskolde inuitter” National Geographic:
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=221410302200

Omfang

Anvendt uddannelsestid

Særlige
fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression

Væsentligste
arbejdsformer
Retur til forside

Klasseoplæg, pararbejde, gruppearbejde, matrix individuelt arbejde, film

Målet med undervisningen har været at give en indføring i inuits religion. Særlig fokus på
kultursammenstøddet med kristne missionærer. Desuden give en indføring i de
religionsfænomenologiske grundbegreber: kosmos/kaos, mana,tabu, helligt/profant,
Gudsopfattelse, Kosmologi, Ritualteori (overgangsritual)
Analysere og fortolke kilder.
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 2

Indvandring og Integration

Indhold

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
Islam
Sura 33,5
Foto: .
Mohammad Al Jizani,”Shismuslim - Det betyder jihad i islam”Religion.dk 21.
november 2007,
https://www.religion.dk/synspunkt/synspunkt-det-betyder-jihad-i-islam
Film: “Min Brot er islamist” CFU
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&sear
ch=titel:%2520Min%2520bror%2520er%2520islamist&orderby=title&SearchID
=9a0fc7ac-6c49-4bcc-b8d5-05d7742669fc&index=1
Film (Temalørdag “Wallah min søster”. Indslag “Den anden kvindekamp” med
Sherin Kahnkan og Geeti Amiri)
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031506062000
Grundbogen til religion C
Det islamiske samfundssystem
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=223&L=0
Kan man være muslim i det danske samfund
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=161&L=0
Islam i medierne
Islam som kvindeundertrykkende religion
https://islamimedierne.systime.dk/index.php?id=159&L=0
Islam som kvindefrigørende religion
https://islamimedierne.systime.dk/index.php?id=160&L=0
Historie
Baggrund
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/indvandring-til-d
anmark-efter-1945/?no_cache=1&cHash=375310d1b2313e99f92b2db5a4c71cb
9
Jens Fisker
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http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/velkommen-must
afa-kronik-af-direktoer-jens-fisker-dansk-arbejdsgiverforening-1970/?no_cache=
1&cHash=86f0f3c442a29887c0c243775305be4f
Kristian Steincke
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/karl-kristian-stein
cke-emigrantspoergsmaalet-i-danmark-1937/?no_cache=1&cHash=52e8f516957
242999ac6e2bf381ea517
Hanne Reintoft
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hanne-reintoft-d
kp-om-indvandrere-som-loentrykkere-1970/?no_cache=1&cHash=f878472f168
5a5c0c6d5ec209c2717eb
Bijlmer - City of the future
https://99percentinvisible.org/episode/bijlmer-city-future-part-1
Per Madsen - Ishøjs borgmester
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ishoejs-borgmest
er-per-madsen-s-om-indvandring-i-berlingske-tidende-1976/?no_cache=1&cHas
h=591d060d0603aa08c555fd573268fcff
Dan Jørgensen
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-04-23-dan-joergensen-vi-skulle-have-lyttet-ti
l-vestegns-borgmestre
Indfødsretsprøven
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danskproeve-indf
oedsret-og-kanon-debatindlaeg-2007/?no_cache=1&cHash=f1a55a345aedd1ec2
a5666dada6c278c
Video
Indvandringens historie
Samfundsfag
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
HAB + HER
https://sociologiskset.systime.dk/index.php?id=407
https://sociologiskset.systime.dk/index.php?id=408
https://sociologiskset.systime.dk/index.php?id=398
https://sociologiskset.systime.dk/index.php?id=345
https://sociologiskset.systime.dk/index.php?id=337
https://sociologiskset.systime.dk/index.php?id=362
Artikler
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Flygtninge er oftere selvstændige end danskere : Agenda DA’s nyhedsbrev 21.3
2016 (4 sider inkl statistik)
Indvandrere i Danmark 2017: Danmarks statistik
Omfang

Anvendt uddannelsestid

Særlige
fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression
Historie
Dansk historie og identitet
Nedslag i europæisk historie
Globalisering og kulturmøde i et historisk perspektiv
Historiefaglige metoder
Religion: Islams samfundsmæssige betydning før og nu. Iforhold til det nutidige
perspektiv har vi især fokuseret på forskellige “typer” af muslimer og undersøg
musliske kvinders frigørelse. Vi har også undersøgt begrebet fundamentalisme i
en europæisk kontekst.
Analyse og fortolkning af islams kilder. Viden om islam i bred forstand.

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Holdet har som udgangspunkt arbejdet med tværfaglige problemstillinger
gennem hele forløbet, hvor ander fag udenfor KS-faggruppen også har defineret
indholdet af projektarbejde.
Klasseundervisning og virtuelle arbejdsformer har dannet udgangspunkt for
projektarbejdsform som det primære.
- vidensdeling og deltagelse i debat om aktuelle problemstillinger
- Kritisk anvendelse af internettes ressourcer
- bearbejdning og formidling af faglig viden
- Flerfaglige problemstillinger behandles i flerfagligt forløb og så med fag
udenfor KS-faggruppen

Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 3

Velfærdsstat

Indhold

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
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Religion
Kristendom
Primærkilder
Film „Life of Brian“
1.Mos. kap. 1-3 Skabelsen og syndefaldsmyten
Esajas kap 11,1-5
Daniel 7,13-14
Markus 8, 27-33: "Peters bekendelse"
Matt. Kap 14+15+16 Lidelseshistorien
Filmklip fra The Passion of The Christ
https://youtu.be/TkROLJjYCpo Jesus i Getsemena have. Fristes af Satan
https://youtu.be/vMDpP9LsJG0 Jesus for syndriet
Markus 2, 1-12 Helbredelsen af den lamme i Kapernaum
+ film https://youtu.be/vyQ6aev6ELg

Film Jesus of Nazareth (bling man) https://youtu.be/pY7vamVg99E
Lukas 10, 25-37 Lignelsen om den barmhjertige samaritaner
Hjemmesiden fra Husforbi “historier fra gaden” http://www.husforbi.dk
De bedste klip fra “Gaden hvor det offentlige forsvandt”
https://www.dr.dk/nyheder/politik/valg/kv13/video-se-de-bedste-klip-fra-gade
n
Marie Krarup “Den syriske flygtning er ikke min næste”
https://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikkemin-naeste
“Begrebsnøglen til religion”
Religionsfænomenologiske begreber
https://begrebsnoeglentilreligion.systime.dk/index.php?id=196#c617
Grundbogen til religion C
Fakta om kristendom
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=151&L=0
Mennesket og magterne, side 65 Messiasforventninger”
Kristendom - tro og praksis
Den forkyndte Jesus https://kristendom.systime.dk/index.php?id=125
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Religion og kultur side 147-152 ‘Jesus af Nazaret’
Grundbogen til religion C : Nutidige holdninger til næstekærlighed
https://grundbogentilreligionc.systime.dk/index.php?id=214
Projektarbejde
-Lav en casehistorie om en person, der potentielt har brug for hjælp fra
velfærdsstaten
- Lav herefter argumentationsliste hhv for og imod hvorvidt personen skal have
hjælp.
Historie
Frederiksen, Olsen og øndberg: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime, 2010.
Velfærdsstaten - kap 9
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=190
Genopbygning og forsigtig vækst (1945-1958)
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=192
De glade tressere
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=193
Politisk stabilitet og socialdemokratisk dominans (1945-1973)
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=194
Kalder til Velstand og velfærd
Vi tjener mere (1958)
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=197
Hans Jørgen Lembourn om velfærdsstaten (1960)
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=198
Villy Sørensen om velfærdsstaten (1959)
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=199
Krisen i 30erne
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=172
Statens nye rolle (Arbejdsløs i 1930erne)
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=182
(Kriselovgivning)
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=183
(Kanslergadeforliget)
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=184
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Genopbygning og forsigtig vækst
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=192
Velstand og velfærd - Vi tjener mere, 1958, Ekstrabladet
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=197
Velstand og velfærd - Hans Jørgen Lemboug om velfærdsstaten
https://danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=198

danmarkshistorien.dk
Fattiglovgivningen i Danmark 1660-1849 - fra tiggertegn til grundlovssikret ret
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/fattiglovgivninge
n-i-danmark-1660-1849-fra-tiggertegn-til-grundlovssikret-ret/
Velfærdsstaten og de universelle rettigheder, efter 1849
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/velfaerdsstaten-o
g-de-universelle-rettigheder/
Fattighjælp og tab af rettigheder 1849-1933 - fra Grundlov til Socialreform
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/fattighjaelp-og-ta
b-af-rettigheder-fra-grundlov-til-socialreform-1849-1933/
Lov om Alderdomsunderstøttelse 1891
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lov-om-alderdom
sunderstoettelse-1891/
Arbejdsløshedskasseloven, 9. april 1907
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/arbejdsloeshedsk
asseloven-1907/
Interview med ung arbejdsløs fra 1930’erne
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-interview-m
ed-ung-arbejdsloes-fra-1930erne/
HØR: K.K. Steincke taler om Kanslergadeforligets socialreform i 1934
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-kk-steincketaler-om-kanslergadeforligets-socialreform-i-1934/
Den offentlige sektor
http://danmarkshistorien.dk/perioder/ef-og-krisetider-1973-1989/den-offentlig
e-sektor/
Folketingsdebat om forslag til lov om social bistand, 13 juni 1974 (uddrag)
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/folketingsdebat-o
m-forslag-til-lov-om-social-bistand-13-juni-1974-uddrag/
Debat om efterlønsreformen 1998
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http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/debat-om-efterlo
ensreformen-1998/
Information
En sociallov i etaper
https://www.information.dk/1996/12/sociallov-etaper
Velfærdsstaten er demonteret - men ingen vil diskutere hvorfor
https://www.information.dk/indland/2011/02/velfaerdsstaten-demonteret-inge
n-diskutere-hvorfor
JP - Debat
https://jyllands-posten.dk/debat/ECE3369264/Kronik-Udfordringer-til-velfær
dsstaten/
Berlingske
Velfærdsstatens dilemmaer
https://www.b.dk/kronikker/velfaerdsstatens-dilemmaer
Samfundsfag
Morten Bülow (red), SamfNU B – niveau – STX og HF, 2010 (I-bog):
9.1 Velfærd - stat, marked og det civile samfund, id:731
9.1.1 Den liberale velfærdsmodel., id:746
9.1.2 Den skandinaviske velfærdsmodel. Id:747
9.1.3 Den kontinentale velfærdsmodel. id:748
9.1.4. Den danske velfærdsmodel under pres. id:749
9.2 Velfærdsstatens udfordringer. id:734
9.2.1 Konsekvenser for velfærdsstaten af ændringer i demografien. Id:754
9.2.2 Demografisk udfordring for arbejdsmarkedet. id:755
9.3 Kritik af velfærdsstaten. id:736
10.1.1 Målkonflikter og det økonomiske kredsløb. id:1270
10.1.2 Økonomiske systemer. id:788
10.1.3 De økonomiske politikker. id:1273
10.2 Økonomien i et internationalt perspektiv. id:780
10.4 De økonomiske skoler. id:1269
“Denmark cuts 2016, 2017 GDP forecasts: government report” – Reuters
26052016- Erik Matzen.
Lærerproduceret Note om BNP, Betalingsbalance og HDI
Artikler:
Side 9 af 25

Nationalbanken fejrer højkonjunktur med advarsel - 14.marts 2018
http://nyheder.tv2.dk/business/2018-03-14-nationalbanken-fejrer-hojkonjunktu
r-med-advarsel
Den danske økonomi er stadig sløj: - Det er ikke bare lavt, det er meget lavt –
(tv2.dk 28/2/2017)
Debat: Der er ikke behov for finanspolitiske lempelser – (JP 8/2/2017)
Lemp finanspolitikken og red væksten – (JP 14/3/2017)
Nationalbanken: Vækst på én pct. er et opsving – (Berlingske Business
15/3/2017)
Nationalbanken: Fremgang i dansk økonomi – (Ugeavisen.dk 15/3/2017) (kun
statistik)

Omfang

Anvendt uddannelsestid

Særlige
fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression
Historie:
Dansk historie og identitet
Historiefaglige metoder
Styreformer i et historisk perspektiv
Historiebrug
Samfundsfag
Økonomiske politikker
Velfærdsstatens krise og fremtid
Velfærdsstatsmodeller
Sammenligning af forskellige holdninger til velfærdsstaten
Religion
Her har vi dels været optaget af at forstå, Hvem den historiske Jesus var - og
hvilke forventninger (Messiasforventninger) og modarbejdende kræfter var han
oppe imod. I et nutidigt perspektiv har vi især diskuteret næstekærlighed. Hvem
er velfærdsstaten pligtig til at hjælpe?

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Holdet har som udgangspunkt arbejdet med tværfaglige problemstillinger
gennem hele forløbet, hvor andre fag udenfor KS-faggruppen også har defineret
indholdet af projektarbejde.
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Bearbejdning og formidling af faglig viden gennem produktion af app-prototype
med fagligt indhold.
Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 4
Indhold

Indien
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
Religion
Primær
Tekst 5 “Visheanathan: Reinkarnation forklaret for børn”
Tekst 1 “Naitrayania-Upanishad: Krop og forgængelighed”
kildetekst, uddrag af Bhagadavita
kildetekst 16 "Puja for gudinden"
Purushahymnen (uddrag) https://globaliseringindien.systime.dk/index.php?id=88
Manu Smirti (uddrag)https://globaliseringindien.systime.dk/index.php?id=91
Sekundær
Allan Poulsen “Hinduismen”
Kapitel side 7-10m
kapitel 6 om Bhagadavita
Kapitel 7 "Tilbedelsen af guderne"
Kapitel 13 "Dharma. At leve som hindu"side 91-94n
https://globaliseringindien.systime.dk/index.php?id=86
https://globaliseringindien.systime.dk/index.php?id=87&L=0
https://www.religion.dk/hinduisme/mahatma-gandhi
“Kastesystemet i hinduismen” fra Religion.dk
https://www.religion.dk/hinduisme/kastesystemet-hinduisme
-Film: “Anne på Herrens mark”
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https://www.tvsyd.dk/nyheder/11-06-2010/1930/anne-på-herrens-mark-hinduer
-Film "Teenageren og
gudinden"http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030610042200
-Film om hvordan man udfører puja:
https://www.youtube.com/watch?v=Pbxlh8oRNWU
Film: “Verdens værste job" CFU
Film: "Vi er ikke urørlige - stop kastediskrimination nu"
https://www.youtube.com/watch?v=4VM-sWPBGWU

-Filmen "Ekstrem pilgrim i Indien"(uddrag) CFU
- Film: “De kasteløses kors” CFU
- Film: Hvem var Ghandi og hans projekt? Uddrag af dokumentar (ca 40 min)
https://youtu.be/ibagACLb-6s

Netsøgning: Hvem er guderne: Vishnu, Rama, Krishna, Shiva, Durga, Kali, Saraswati,
Laksmi
Repetition af Van Genneps ritualmodel:
https://www.google.dk/search?q=overgangsritual&client=safari&hl=da-dk&prmd=imv
n&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiSlp_WsMHdAhWGKVAKHeIV
AvIQ_AUIESgB&biw=1024&bih=698#imgrc=89pNN003zR8_xM:

Historie
Systime:
Verden efter 1914
Tidstavle
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=198&L=0
Indiens uafhængighed
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=668
Indiens uafhængighedsbevægelse
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=680
Gandhi om ikke-voldsstrategien, 1930
https://verdenshistoriehhx.systime.dk/index.php?id=191
Splittelse mellem hinduer og muslimer
https://ibog-verdenefter1914.systime.dk/index.php?id=681
Det Britiske Imperium - Fra Englands ekspansion til Commonwealth
Afkolononiseringen af det britiske imperium
https://detbritiskeimperium.systime.dk/index.php?id=130
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Verdenshistorie hhx
Indiens uafhængighedsbevægelse
https://verdenshistoriehhx.systime.dk/index.php?id=680#c1356
Indiens befolkningsudvikling 1820-1946
https://verdenshistoriehhx.systime.dk/index.php?id=474#c219
Fornyet fokus på kultur
Indien
https://fokuskultur.systime.dk/index.php?id=177#c856

indien.dk
Kongrespartiets fald
http://indien.dk/kapitel-1/
Sidst besøgt 11. september 2018
http://indien.dk/brudstykker-indien-kongrespartiets-storhed-fald/
Kongrespartiet: http://indien.dk/kongrespartiet/
Nehru-klanen: http://indien.dk/nehru/

Vælgermøde: http://indien.dk/modi-vaelgermoede/
Modi og magten:
http://indien.dk/brudstykker-indien-modi-manden-magten/
Da Modi-bølgen ebbede ud:
http://indien.dk/da-modi-boelgen-ebbede-ud/
India Inc.: http://indien.dk/brudstykker-indien-india-inc/
Indiens
økonomi:https://globalnyt.dk/content/indiens-oekonomi-boomer-fortsat
Penge er kun papir…: http://indien.dk/category/oekonomi/

Youtube
Rare color Documentary ofIndian Independence 1947
https://www.youtube.com/watch?v=9sRS3tIhCKM
Modi-BJP Campaign song, 2014:
https://www.youtube.com/watch?v=Q7GD9qTH8o0

Samfundsfag
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Klaus Holleufer og Morten Bülow (red), SamfNU: STX og HF B niveau – I bog:
2010
4.1.6. Påvirkning af de politiske beslutninger gennem politisk deltagelse, id:694
6.1 Demokrati og menneskerettigheder. id: 640
6.1.1 Demokrati - et omdiskuteret begreb. id:696
6.1.2 Indførelsen af den demokratiske styreform. id:977
6.3 Hvordan måles demokrati. id:667
4.1.Politik - teori og praksis, id:672
4.1.1. Det politiske system og omgivelserne, id:689
Eastons model
http://www.youtube.com/watch?v=Njl4J7nwMgQ
Film: I Gandhis fodspor: 2007, 52 min, U/Dokumentarfilm, Indien,
Danske tekster, Lalit Vachani

www.indien.dk
Valgdeltagelse gennem årene:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/da/000cdcd9d4/Valgdeltagels
e-%281979-2009%29.html
http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Valgdeltagelsen-ved-kommunalvalget-i-20
13-id152284/?n=1
www.ft.dk/Folketinget/Oplysningen/Valg/~/media/Pdf_materiale/Pdf_downl
oad/Folketingets%20Oplysning/Folketingsvalgene%201953-2011.pdf.ashx

Omfang

Anvendt uddannelsestid

Særlige
fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression
Historie
Nedslag i europæisk og verdenshistorie - årsagssammenhænge og perioder
Globalisering og kulturmøde i et historisk perspektiv
teknologi og produktions betydninger for mennesket i historisk og nutidigt
perspektiv
Historiebrug
Historiefaglige metoder
Samfundsfag
Demokrati og magt
Demokratiformer
Forskellige syn på demokrati som styreform
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Danmark og Indien
Religion:
Her har vi især været optaget af, hvordan hinduismen har indflydelse på det
Indiske samfund. Vi har navn undersøgt kastesystemet og undersøgt, hvordan
det lykkes/ikke lykkes at bryde ud af religionens og kastesystemets bånd - fx ved
at konvertere.
Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Holdet har som udgangspunkt arbejdet med tværfaglige problemstillinger
gennem hele forløbet, hvor ander fag udenfor KS-faggruppen også har defineret
indholdet af projektarbejde.

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 5
Indhold

USA
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof

Kristendom
Primær
TEKSTER FRA ÅBENBARINGEN OG BJERGPRÆDIKENEN
Sekundær
Religion i USA i dag-Grafisk
overblik:https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=228
Kristne trostretninger i USA: https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=263
Puritanerne:https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=259
"Wall of separation" https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.phpid=261
De amerikanske protestanter: Evangelikale og mainline
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=262
Protestantiske fundamentalister: https://usa.systime.dk/index.php?id=229
Hvem var Billy Graham: https://usa.systime.dk/index.php?id=266
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Film: “Danskernes Akademi” med professor Phil Zuckerman https://vimeo.com/25402441
Film:”Pind og Holdt i USA” (38 minutter)
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%2520Pi
nd%2520og%2520Holdt%2520i%2520USA%2520II%2520(3)&orderby=title&SearchID=42900
e81-a912-468e-883e-40f259960fd7&index=1
Klip med prædiken af Joel Osteen her:
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=265
Film: "Deconstructing history: Mayflower" https://www.youtube.com/watch?v=w59TkoL-tZY
Film:"Abort i Jesusland" CFU (24min)
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=abortmodsta
nder&orderby=title&SearchID=b2e4571e-8246-40c1-8285-233fb6bb9948&index=1
Film:West Boro Baptist Church i “The most hated Family in America“ (uddrag 0:00-13:49)
https://www.dailymotion.com/video/x6b1428
Film:Hvilken betydning har Graham haft ifht amerikanske præsidenter
https://youtu.be/b4TMuee7Ir8
Film: Billy Grahams Last Message https://youtu.be/b4TMuee7Ir8

Historie
Materiale

Systime.dk
Thor Banke Hansen og Andreas Bonne Sindberg: USA. Historie, samfund og
religion
Efterkrigstidens Amerika - The great Society
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=137
Den kolde krig 1947-1979
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=138
Vietnamkrigen
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=191
Den konservative revolution
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=139&L=0
Reaganomics
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=194&L=0
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1980-1991 Den anden koldkrigs periode
https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/index.php?id=193&L=0
Internet:
leksikon.org
McCarthyisme
https://www.leksikon.org/art.php?n=1696
his2rie.dk
McCarthyismen
http://www.his2rie.dk/temaer/mccarthyismen/
Kristelig Dagblad
Christian Egander Skov
Erindringskultur: Et forsvar for sydstaternes monumenter
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/erindringskultur.-et-forsvar-sydstaterne
s-monumenter
Video
FOX Business: Trish Regan: Everyone in Denmark Is Working for the
Government
https://www.youtube.com/watch?v=pSFfTG42Jl8
(file downloaded)
DR
Vietnamkrigen
7/10 juni 1968 - maj 1969
https://www.dr.dk/tv/se/vietnamkrigen/vietnamkrigen-2/vietnamkrigen-juni-1
968-maj-1969-7-10
8/10 april 1969-maj1970
https://www.dr.dk/tv/se/vietnamkrigen/vietnamkrigen-2/vietnamkrigen-april1969-maj-1970-8-10#!/53:40
9/10 maj 1970-arts 1973
https://www.dr.dk/tv/se/vietnamkrigen/vietnamkrigen-2/vietnamkrigen-maj-1
970-marts-1973-9-10
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youtube
The Rise of the Religious Right
https://www.youtube.com/watch?v=weq8lHTEMqc
youtube
Crash course US history
https://www.youtube.com/watch?v=2h4DkpFP_aw
Samfundsfag
Kernestof
Morten Bülow (red), SamfNU B – niveau – STX og HF, 2011 (I-bog):
5.4. Hvilke faktorer ligger til grund for et partipolitisk standpunkt? id:723
4.4. Kampen om midtervælgerne, id:677
5.1.5. Sammenligning af de tre klassiske ideologier, id:827
4.1.Politik - teori og praksis, id:672
4.1.1. Det politiske system og omgivelserne, id:689
4.2. Fordelingspolitik og værdipolitik, id:675
4.1.2. Valg til Folketinget, id:690
4.1.4. Dannelse af regering, id:692
4.1.5. Lovgivningsprocessen, id:693
4.1.6. Påvirkning af de politiske beslutninger gennem politisk deltagelse, id:694
3.1.2 Liberalismen – mennesket, samfundet og staten:
https://samfnustxc.systime.dk/?id=p8455
3.1.3 Konservatismen – mennesket, samfundet og staten (uden afsnit om
ny-konservatisme ): https://samfnustxc.systime.dk/?id=p8454
3.1.4 Socialismen – mennesket, samfundet og staten:
https://samfnustxc.systime.dk/?id=p8453
Thor Banke Hansen og Andreas Bonne Sindberg, USA - historie, samfund,
religion, Systime, 2018:
Demokraterne og Republikanerne
Kongressens magt, Lovgivningsprocessen,
Nissen, Maya, OVERBLIK Derfor har Trump startet handelsstrid med Kina,
dr.dk 04042018
Debat: Nu må de gamle partier sgu' tage sig sammen – Politiken 06022016 - Af
Per Michael Jespersen, Mette Højbjerg og Caroline Bjerre-Bertelsen
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Hartig, Hannah, Lapinski, John og Psyllos Stephanie, Hillary Clinton Holds Slim
National Lead Over Donald Trump: Poll, NBC News 17052017 (kun statistik)
Ritzau, Trump første store tale til nationen: Her er, hvad han sagde – BT
31/1/2018
To politiske systemer: Præsidentielt eller parlamentarisk, Valgsystem:
Winner-take-all (uddrag), Kongressens magt, Lovgivningsprocessen, Nissen,
Maya, OVERBLIK Derfor har Trump startet handelsstrid med Kina, dr.dk
04042018
USA’s evangelikale slår Trumps sexismesag hen: Værdipolitikken er vigtigere –
Kristeligt Dagblad 13/10/2016 (uddrag)
4.2 Tematekst: Fordelingspolitik og værdipolitik (minus ”værdipolitik i højsædet
teksten og ”VK-regeringens indvandrerpolitik efter valget i 2001):
https://samfnustxc.systime.dk/?id=p8484
Værdipolitik er tilbage på vælgernes dagsorden (artikel):
https://www.information.dk/indland/2015/04/vaerdipolitik-tilbage-paa-vaelger
nes-dagsorden

Omfang

Anvendt uddannelsestid

Særlige
fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression
Historie
Nedslag i europæisk og verdenshistorie
Historiebrug
Ideologiernes kamp i det 20. århundrede
Historiefaglige metoder
Samfundsfag
Det politiske system i Danmark og USA
Forståelse af ideologier
Ideologiernes betydning i dag
De danske partier og amerikanske partier
Molins model og politiske standpunkter
Værdipolitik og fordelingspolitik.
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Vælgertyper i dansk og amerikansk politik
Partityper i dansk og amerikansk politik

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Holdet har som udgangspunkt arbejdet med tværfaglige problemstillinger
gennem hele forløbet, hvor andre fag udenfor KS-faggruppen også har defineret
indholdet af projektarbejde.

Titel 6

Historie særfagligt forløb: Reformationen i Danmark

Indhold

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
Historie:
Metode
Hansen, Tommy Stave: På Sporet, Lighthouse Publish, 2016.
https://itunes.apple.com/dk/book/på-sporet-kildekritik/id1127852182?l=da&
mt=10&pageMode=overlay
Reformation
Kompendium (iBook: Reformationen i et dansk perspektiv)
Baggrund - Vikingetiden
http://danmarkshistorien.dk/perioder/vikingetiden-ca-800-1050/
Baggrund - Højmiddelalder
http://danmarkshistorien.dk/perioder/hoejmiddelalderen-ca-1050-1340/
Baggrund - Senmiddelalder
http://danmarkshistorien.dk/perioder/senmiddelalderen-1340-1536/
Reformationen
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/reformationen-idanmark-ca-1520-1539/
Kristensen, Tom: Martin, Eksistensen, 2017.
Den første danske bibel
http://denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/På_Guds_og_Herskabs_nåde/”
En_bedre_ordning_og_reformation”/Evangelii_lyse_dag/Christian_3.s_Bibel
Grevens fejde (Keynote)
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grevens-fejde-15
34-36/
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Gråbrødrenes fordrivelse
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kroeniken-om-gr
aabroedrenes-fordrivelse-fra-deres-klostre-i-danmark-fra-1530erne-uddrag-om-kl
ostrene/
Quiz
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/reformationen-idanmark/
Video
Luthers opgør med afladshandelen fra danmarkshistorien.dk
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/luthers-opgoer-m
ed-afladshandlen-95-teser-der-indledte-reformationen/
Reformationen i Danmark - da Hans Tausen indledte byreformationen i Viborg i
1526
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/reformationen-idanmark-da-hans-tausen-indledte-byreformationen-i-viborg-i-1526/

Omfang

Anvendt uddannelsestid

Særlige
fokuspunkter

Kompetencer, læreplanens mål, progression
Historiefaglige metoder
Dansk historie og identitet
Nedslag i europæisk historie
Styreformer i historisk perspektiv
Historiske periodiseringsprincipper og årsagssammenhænge

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Holdet har som udgangspunkt arbejdet med tværfaglige problemstillinger
gennem hele forløbet, hvor ander fag udenfor KS-faggruppen også har defineret
indholdet af projektarbejde. Dette forløb har desuden været kendetegnet ved en
eksterne samarbejdspartner, der sammen med underviserne har udstukket
retningslinjerne for et tværfagligt projekt.
Elverne arbejde med virtuelle præsentationsformer og formidling i samarbejde
med Museum Sønderjylland. Udpræget projektarbejde med fokus på IT
anvendelsesmuligheder
Historieopgave
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Titel 7. Særfagligt forløb
samfundsfag

Sociologi – Identitet i det senmoderne samfund
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Indhold

Kernestof
Morten Bülow (red), SamfNU B – niveau – STX og HF, 2012
(I-bog):
Afsnit 1.1 Sociologi - individ og samfund. Id:697
Afsnit 1.1.1 At leve i et samfund. Id:716
Afsnit 1.1.2 Individualisering. Id:717
Afsnit 1.2 Socialgrupper, livsstile og livsformer. Id:721 - ej id
2226 over.
Afsnit 1.4 Det senmoderne samfund. Id:699
Afsnit 1.4.1 Senmodernitetens centrale tendenser – brud eller
kontinuitet. Id:719
Afsnit 1.5 Socialisering og identitet i de forskellige samfund.
Id: 1292
Afsnit 1.5.1 Fra det traditionelle samfund til det senmoderne.
Id: 1293
Afsnit 1.5.2 Senmoderne socialisering. Id: 1294
Afsnit 1.6 Familien i det senmoderne samfund. Id:702

”Basissamf ”: 2007, Winding Jørgen, 28-34
Sociologisk SET 2018: id 347
Maria Bruun Bundgård, Evald Bundgård Iversen og Thomas
Secher Lund
’Liv i Danmark: 2006, Jacobsen og Outzen 7+8, 10-15
Lærerproduceret materiale om Ervin Goffman og Axel
Honneth
Lærerproduceret materiale om Giddens, Beck og Ziehe –
Teorier om individet i det senmoderne samfund.
Supplerende materiale
Lisbeth Zornig:
https://www.youtube.com/watch?v=BW0MUyethnk
&t=500s
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Danmarks statistik – dst.dk – kursisterne har selv fundet
materiale til belysning af familiens forhold i dag – f.eks.
skilsmisserater, dåb og viede m.m.
www.skoda.emu.dk
”Er kærester på niende år, men vil ikke bo sammen: - Jeg
slipper for at købe trussebind og mælk”, TV2.dk, Christina
Toustrup & Lisa Linding 7, jan 2018
Familietyper:
https://www.youtube.com/watch?v=1Zahzhj66gE&t=2
42s
Da ægteskabet gik i stå, valgte Charlottenlund-par en
utraditionel løsning - en ny mand flyttede ind”
Nina Brorson. 30. jul. 2017 http://livsstil.tv2.dk/samliv/2017-07-30-da-aegteskabet-gik-istaa-valgte-charlottenlund-par-en-utraditionel-loesning-en-ny

Omfang
Særlige fokuspunkter

Identitetsdannelse og socialisation
Landbrugssamfundet, det moderne og det senmoderne
samfund.
Socialisering og identitet i forskellige samfund
Familien i det senmoderne samfund
Sociale medier og identitetsdannelse
Fokus på unge og sociale medier
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Væsentligste arbejdsformer

Undervisningen varieres over forskellige former, bl.a.
gruppearbejde, pararbejde mm.
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