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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin 2014/2015 

Institution Vejen Business College  

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Det internationale område: Individ og identitet i en globaliseret verden 

Lærer(e)  Tommy Bach Christensen, Kasper Thomsen, Karina Rolighed Rud., Helle Strøm, Laila Thim 

Hold HH33 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb: 

 

1 Globalisering 

2 Mediers indflydelse  

3 Global identitet – national identitet 

4 Migration 

5 Religion 

6 Faglige metoder og studiekompetencer 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 1 

 

Globalisering 

Indhold  

Liza Miller: How to Raise a Global Kid, 18. juli 2011, The Daily Beast 

Simon Tay: America’s Call to Globalization, 22. September 2010, Forbes 

Lene Feldstein: Globalisering og afkolonisering fra Fokus – kernestof i historie 3, Fra verdenskrig 

til velfærd, 2006  

Kureer, Henrik: ”Globalisering”, in: Kureer, Henrik: International Økonomi A, Systime, 2010. Kapitel 

25 i E-bog (se fagenes mapper, DIO 2014, på elevnet).  

Tariq Ramadan: You Can’t Go Home Again, Time 24. December, 2001, kopi fra Contexts, 

Gyldendal Uddannelse, 2004 

 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Følgende mål har været i spil i undervisningen: 

 

• kombinere fag for at producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger 

• kombinere fagenes metoder og kunne skabe sammenhæng i faglig viden inden for det enkelte fag 
og mellem fagene 

• vurdere teoriers værdigrundlag og anvendelighed som redskab for analyse af virkelighedsnære 

forhold 

• anvende fagligt relevante studiemetoder 
• anvende forskellige arbejdsformer selvstændigt og produktivt 
• anvende it på en selvstændig måde til løsning af forskelligartede problemstillinger i fagene og i 
samspillet mellem fagene, herunder videreudvikle deres evne til kritisk søgning af informationer. 

• analysere og vurdere aspekter af udviklingen i menneskesyn og værdigrundlag i det kulturelt 
globale samfund 

• anvende kulturteori i forbindelse med indsamling og bearbejdning af informationer om 

fremmedsprogede kulturer i et land, en region eller en virksomhed 

• anvende metoder til analyse og vurdering af informationer om samfundsøkonomiske forhold 
samt begivenheder i tilknytning til udviklingen i det globale samfund 

• formidle kulturel, historisk og/eller samfundsøkonomisk viden til almen og erhvervsmæssig brug. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Gruppearbejde – individuelt arbejde 

Skriftligt arbejde: synopsisopgave 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 2 Medier / amerikanisering 

Indhold  
John Harris: The year of the networked revolution, 13. december 2011, the Gaurdian 

”La fuerza del cine español”, artikel fra tidsskriftet Hoy Día, 2004 

Stine Mynster: ¿Quién es Pedro Almodóvar?, artikel fra tidsskriftet La Danesa, 2004 

Lisbeth Thorup: Pedro Almodóvar og hans film, uddrag fra Tacones lejanos, Systime, 1992 

Eva Jørholt: Spanske passioner, artikel fra tidsskriftet EKKO, 2004 

Erik Jensen: ”Ny Almodóvar-film: Sex kan være en vej ud af krisen”, Politikens netavis, 

http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE1916892/ny-almodvar-film-sex-kan-vaere-en-vej-ud-af-

krisen/, 09.03.13 (siden besøgt 09.12.14) 

Das Beckwerk: af romanen Selvmordsaktionen (2005) 

Julia Galeota: Cultural Imperialism: An American Tradition (2004) 

Klaus P. Mortensen: Amerikanisering, ungdom, konformismekritik, Dansk litteraturhistorie Bind 4 

(2006) 

Landet, vi hader at elske, 11. august 1999, NY VIDEN, Syddansk universitet. 

Poul Høi et al.: Resten af verden er ved at være trætte af USA, Berlingske, 15. oktober, 2013 

 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Følgende mål har været i spil i undervisningen: 

 

• kombinere fag for at producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger 

• kombinere fagenes metoder og kunne skabe sammenhæng i faglig viden inden for det enkelte fag og 
mellem fagene 

• vurdere teoriers værdigrundlag og anvendelighed som redskab for analyse af virkelighedsnære 
forhold 

• anvende fagligt relevante studiemetoder 

• anvende forskellige arbejdsformer selvstændigt og produktivt 
• anvende it på en selvstændig måde til løsning af forskelligartede problemstillinger i fagene og i 
samspillet mellem fagene, herunder videreudvikle deres evne til kritisk søgning af informationer. 

• analysere og vurdere aspekter af udviklingen i menneskesyn og værdigrundlag i det kulturelt globale 
samfund 

• anvende kulturteori i forbindelse med indsamling og bearbejdning af informationer om 
fremmedsprogede kulturer i et land, en region eller en virksomhed 

• anvende metoder til analyse og vurdering af informationer om samfundsøkonomiske forhold samt 
begivenheder i tilknytning til udviklingen i det globale samfund 

• formidle kulturel, historisk og/eller samfundsøkonomisk viden til almen og erhvervsmæssig brug. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Gruppearbejde – individuelt arbejde 

Skriftligt arbejde: synopsisopgave 

Refleksionsskrivning  

 

 

http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE1916892/ny-almodvar-film-sex-kan-vaere-en-vej-ud-af-krisen/
http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE1916892/ny-almodvar-film-sex-kan-vaere-en-vej-ud-af-krisen/


 

Side 4 af 8 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 3 

 

Global identitet – national identitet 

Indhold   

Aleks Krotoski: Being Britsh, 15. maj 2011, The Observer 

Deborah Orr: Raging against anyone different is the new identity politics, 10 marts 2011, The 

Guardian 

Bang, Salmonsen, Kayser Nielsen: Fremmed i Lunderskov. (1982) s. 106-111. 

Jacob Ejersbo: Af fortællingen Værtinde (2009) 

Lone Hørslev: Ground Zero (2007) 

Søren Ulrik Thomsen: Fra digtsamlingen Det værste og det bedste (2002) 

Carl Johan Bryld: Verden efter 1914. 2006 s. 262-267 (hist) 

Bent Funder: Dansk kulturhistorie 1945-2003. (2003) s. 111- 113. 

Kasper Kloch: “En España y sólo en España sin saber exactamente qué es lo que somos” fra La 
Danesa, http://www.ladanesa.com/ovrigt/45-nyheder/ovrigt/190--sp-1199017901, 01.10.04 (siden 

besøgt 07.12.2014) 

Torben Snarup Hansen: ”Kataloniens regeringschef udskriver folkeafstemning om uafhængighed” 
fra Den Korte Avis, http://denkorteavis.dk/2014/sprogkrig-og-politiseret-historieskrivning-er-kloft-

mellem-spanien-og-katalonien/, 29.09.14 (siden besøgt 07.12.14) 

”Más de 2,3 millones de catalanes votan, el 80% por la independencia y Rajoy no actúa” fra den 
spanske netavis www.20minutos.es, http://www.20minutos.es/noticia/2291518/0/9n-consulta-

cataluna/resultados-votacion/participacion-datos/, 10.11.2014 (siden besøgt 29.11.14) 

Malte Lillelund Nørgaard: ”Baskerlandets sidste krigere overlevede ikke” fra Netmagasinet 
Europa,  

http://magasineteuropa.dk/baskerlandets-sidste-krigere-overlevede-ikke/, 30.05.14 (siden besøgt 

25.11.14) 

”Fernández Díaz: No existe la posibilidad de que ETA vuelva a las andadas”, fra 
http://www.libertaddigital.com/espana/2013-10-01/fernandez-diaz-la-eta-del-pasado-no-existe-y-

no-volvera-1276500664/, 01.10.13 (siden besøgt 07.12.14) 

Angel Carmona Zambrano: “III ETA”, Tapas, Kaleidoscope, 2001, s. 84 

Inge M. Clausen: “Se hace camino al andar”, lærerens bog, Ficción Española, 2008, s. 23-32 

Moni Basu: Nationality, identity and the pledge of allegiance, CNN, 1. Juli 2014 

 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Følgende mål har været i spil i undervisningen: 

 

• kombinere fag for at producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger 

• kombinere fagenes metoder og kunne skabe sammenhæng i faglig viden inden for det enkelte fag og 
mellem fagene 

• vurdere teoriers værdigrundlag og anvendelighed som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold 

• anvende fagligt relevante studiemetoder 

http://www.ladanesa.com/ovrigt/45-nyheder/ovrigt/190--sp-1199017901
http://denkorteavis.dk/2014/sprogkrig-og-politiseret-historieskrivning-er-kloft-mellem-spanien-og-katalonien/
http://denkorteavis.dk/2014/sprogkrig-og-politiseret-historieskrivning-er-kloft-mellem-spanien-og-katalonien/
http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/noticia/2291518/0/9n-consulta-cataluna/resultados-votacion/participacion-datos/
http://www.20minutos.es/noticia/2291518/0/9n-consulta-cataluna/resultados-votacion/participacion-datos/
http://magasineteuropa.dk/baskerlandets-sidste-krigere-overlevede-ikke/
http://www.libertaddigital.com/espana/2013-10-01/fernandez-diaz-la-eta-del-pasado-no-existe-y-no-volvera-1276500664/
http://www.libertaddigital.com/espana/2013-10-01/fernandez-diaz-la-eta-del-pasado-no-existe-y-no-volvera-1276500664/
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• anvende forskellige arbejdsformer selvstændigt og produktivt 
• anvende it på en selvstændig måde til løsning af forskelligartede problemstillinger i fagene og i 

samspillet mellem fagene, herunder videreudvikle deres evne til kritisk søgning af informationer. 

• analysere og vurdere aspekter af udviklingen i menneskesyn og værdigrundlag i det kulturelt globale 
samfund 

• anvende kulturteori i forbindelse med indsamling og bearbejdning af informationer om 

fremmedsprogede kulturer i et land, en region eller en virksomhed 

• anvende metoder til analyse og vurdering af informationer om samfundsøkonomiske forhold samt 
begivenheder i tilknytning til udviklingen i det globale samfund 

• formidle kulturel, historisk og/eller samfundsøkonomisk viden til almen og erhvervsmæssig brug. 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Gruppearbejde – individuelt arbejde 

Skriftligt arbejde: synopsisopgave 

Refleksionsskrivning  

 

 

 

 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 4 

 

Migration 

Indhold  

Pablo Jiménez de Sandoval: “The Spanish brain-drain” fra VoxEurope, 
http://www.voxeurop.eu/en/content/article/739811-spanish-brain-drain, 24.06.11 (siden besøgt 

28.11.14) 

Jaime G. Mora: “Jóvenes, cualificados y emigrantes” fra den spanske netavis www.abc.es, 

http://www.abc.es/espana/20130224/abci-espanoles-emigran-201302231310.html, 30.04.13 (siden 

besøgt 07.12.14) 

Nanna Lunnemann: ”Spanske jobjægere medvirker til spansk hjerneflugt” fra La Danesa,  
http://www.ladanesa.com/temaadebat/43-nyheder/temaadebat/4068-spanske-jobjaegere-medvirker-

til-spansk-hjerneflugt, 28.01.13 (siden besøgt 07.12.14) 

Torben Snarup Hansen: ”600.000 afrikanere og arabere er klar til at rejse illegalt til Europa – de 

politisk korrekte vil åbne grænserne” fra Den Korte Avis, http://denkorteavis.dk/2014/afrikas-nordkyst-

600-000-venter-pa-at-komme-til-europa-socialisterne-i-spanien-vil-lade-dem-komme/, 27.09.14 (siden besøgt 

10.12.14) 

Torben Snarup Hansen: ”Der er nu folkevandring over Middelhavet” fra Den Korte Avis, 
http://denkorteavis.dk/2014/der-er-nu-en-regulaer-folkevandring-over-middelhavet-som-strommer-videre-op-gemmen-

europa/, 01.09.14 (siden besøgt 10.12.14) 

Mario Cortijo: ”Se dispara el número de inmigrantes ilegales que llegan a España a través del 
Estrecho” fra den spanske netavis El Confidencial, http://www.elconfidencial.com/espana/2014-09-

20/se-dispara-el-numero-de-inmigrantes-ilegales-que-llegan-a-espana-a-traves-del-

estrecho_203818/, 20.09.14 (siden besøgt 07.12.14) 

“Oleada de inmigrantes africanos en botes plásticos de juguete cruzan el mar rumbo a España” fra 
La Red21, http://www.lr21.com.uy/mundo/1190164-oleada-de-inmigrantes-africanos-en-botes-

plasticos-de-juguete-cruzan-el-mar-rumbo-a-espana, 12.08.14 (siden besøgt 05.12.14) 

Ulla Ringgaard og Aase Kledal: “Retratos latinos en California”, Gyldendal 2012, s. 7-15, 106-112 

http://www.voxeurop.eu/en/content/article/739811-spanish-brain-drain
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/espana/20130224/abci-espanoles-emigran-201302231310.html
http://www.ladanesa.com/temaadebat/43-nyheder/temaadebat/4068-spanske-jobjaegere-medvirker-til-spansk-hjerneflugt
http://www.ladanesa.com/temaadebat/43-nyheder/temaadebat/4068-spanske-jobjaegere-medvirker-til-spansk-hjerneflugt
http://denkorteavis.dk/2014/afrikas-nordkyst-600-000-venter-pa-at-komme-til-europa-socialisterne-i-spanien-vil-lade-dem-komme/
http://denkorteavis.dk/2014/afrikas-nordkyst-600-000-venter-pa-at-komme-til-europa-socialisterne-i-spanien-vil-lade-dem-komme/
http://denkorteavis.dk/2014/der-er-nu-en-regulaer-folkevandring-over-middelhavet-som-strommer-videre-op-gemmen-europa/
http://denkorteavis.dk/2014/der-er-nu-en-regulaer-folkevandring-over-middelhavet-som-strommer-videre-op-gemmen-europa/
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-09-20/se-dispara-el-numero-de-inmigrantes-ilegales-que-llegan-a-espana-a-traves-del-estrecho_203818/
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-09-20/se-dispara-el-numero-de-inmigrantes-ilegales-que-llegan-a-espana-a-traves-del-estrecho_203818/
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-09-20/se-dispara-el-numero-de-inmigrantes-ilegales-que-llegan-a-espana-a-traves-del-estrecho_203818/
http://www.lr21.com.uy/mundo/1190164-oleada-de-inmigrantes-africanos-en-botes-plasticos-de-juguete-cruzan-el-mar-rumbo-a-espana
http://www.lr21.com.uy/mundo/1190164-oleada-de-inmigrantes-africanos-en-botes-plasticos-de-juguete-cruzan-el-mar-rumbo-a-espana
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Helene Balslev Clausen og Line Flintholm: “Al otro lado”, Gyldendal 2004, s. 15, 24, 49 

Sandra Cisneros –  

Forfatter?:  Den globale folkevandring. Årstal? 

Enoch Powell: Rivers of Blood speech 1968, The Telegraph, 6. november 2007 

Hanif Kureishi: Knock, knock, it’s Enoch, The Guardian, 12. December, 2014  
 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Følgende mål har været i spil i undervisningen: 

 

• kombinere fag for at producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger 

• kombinere fagenes metoder og kunne skabe sammenhæng i faglig viden inden for det enkelte fag og 
mellem fagene 

• vurdere teoriers værdigrundlag og anvendelighed som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold 

• anvende fagligt relevante studiemetoder 

• anvende forskellige arbejdsformer selvstændigt og produktivt 
• anvende it på en selvstændig måde til løsning af forskelligartede problemstillinger i fagene og i 
samspillet mellem fagene, herunder videreudvikle deres evne til kritisk søgning af informationer. 

• analysere og vurdere aspekter af udviklingen i menneskesyn og værdigrundlag i det kulturelt globale 
samfund 

• anvende kulturteori i forbindelse med indsamling og bearbejdning af informationer om 
fremmedsprogede kulturer i et land, en region eller en virksomhed 

• anvende metoder til analyse og vurdering af informationer om samfundsøkonomiske forhold samt 
begivenheder i tilknytning til udviklingen i det globale samfund 

• formidle kulturel, historisk og/eller samfundsøkonomisk viden til almen og erhvervsmæssig brug. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Gruppearbejde – individuelt arbejde 

Skriftligt arbejde: synopsisopgave 

Refleksionsskrivning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 5 

 

Religionerne i verden – Problemstillinger og perspektiver 

Indhold Margit Warburg: Hele verden som missionsmark, Weekendavisen 24. februar 2006 

Johan Bryld: Verden efter 1914. s. 336-337. ”En kamp mellem civilisationer”.  
Francis Fukuyama: Globalt set. Juni 2007. 

Joel Kotkin: The New World Order, 26. September, 2010, The Daily Beast 
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John Edgar Wideman: “Whose War”,  2003, fra Harper´s magazine 

Hans Kirk: Bondelægen fra Skyggespil (1953). 5 – A4 sider (teksten er forkortet) 

Johan Bryld: Verden efter 1914. s. 325-333 (2006) 

Forfatter?: Titel. s.160-167.”Fra fundamentalisme til det moralske flertal.”  
Mozaffari, Mehdi: “Islamisme: En foruroligende utopi”, in: Mehdi Mozaffari (red.): 11. september – 

internationale konsekvenser og perspektiver, Systime, 2002.  

We petition the Obama Administration to outlaw offending prophets of major religions + White 

House Response by Joshua DuBois, https://petitions.whitehouse.gov/petition/outlaw-offending-

prophets-major-religions/94kL1tsN September, 2012 

President Obama: Remarks by the President to the Un General Assembly, 25. September, 2012 

 

 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Følgende mål har været i spil i undervisningen: 

 

• kombinere fag for at producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger 

• kombinere fagenes metoder og kunne skabe sammenhæng i faglig viden inden for det enkelte fag og 
mellem fagene 

• vurdere teoriers værdigrundlag og anvendelighed som redskab for analyse af virkelighedsnære 
forhold 

• anvende fagligt relevante studiemetoder 

• anvende forskellige arbejdsformer selvstændigt og produktivt 
• anvende it på en selvstændig måde til løsning af forskelligartede problemstillinger i fagene og i 
samspillet mellem fagene, herunder videreudvikle deres evne til kritisk søgning af informationer. 

• analysere og vurdere aspekter af udviklingen i menneskesyn og værdigrundlag i det kulturelt globale 
samfund 

• anvende kulturteori i forbindelse med indsamling og bearbejdning af informationer om 
fremmedsprogede kulturer i et land, en region eller en virksomhed 

• anvende metoder til analyse og vurdering af informationer om samfundsøkonomiske forhold samt 
begivenheder i tilknytning til udviklingen i det globale samfund 

• formidle kulturel, historisk og/eller samfundsøkonomisk viden til almen og erhvervsmæssig brug. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Gruppearbejde – individuelt arbejde 

Skriftligt arbejde: synopsisopgave 

Refleksionsskrivning   

 

 
 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 6 

 

Faglige metoder og studiekompetencer 

Indhold Steen Beck m.fl.: Studiehåndbogen, Gyldendal.  

https://petitions.whitehouse.gov/petition/outlaw-offending-prophets-major-religions/94kL1tsN
https://petitions.whitehouse.gov/petition/outlaw-offending-prophets-major-religions/94kL1tsN
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Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Eleverne har under forløbet stiftet bekendtskab med fagenes metoder og videnskabstraditioner. 

 

Derudover har eleverne arbejdet eksplicit med studiekompetencebegreberne under hele forløbet i 

forbindelse med refleksionsskrivning og en skriftlig opgave.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Gruppearbejde – individuelt arbejde 

Skriftligt arbejde: 

Refleksionsskrivning  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


