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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 1 
 

Samfund og individ  

Indhold Kernestof:  
 
Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2014). ”Luk samfundet op!”. Forlaget Co-
lumbus, s. 38-41; 57-62; 65; 73-76; 88-90; 90-98.     
 
Supplerende stof:  
 
Christensen, Casper Pilgaard (20. feb. 2016). ”Selfiekulturen truer unges selv”. Kri-
steligt Dagblad.  
 
Dr.dk. ”Blok på bistand (2015)”, afsnit 1.     
 
Dr.dk. ”Prinsesser fra blokken”. Reportageserie fra 2016.    
 
Gymnasieskolen (27. jan. 2009). ”Akademiseringen rammer gymnasiets nye kun-
der”.    
 
Diverse statistik om sociale forskelle  

 Anvendt Kommunal Forskning (AKF) for Ugebrevet A4. Ugebrevet A4 
nr.1 / 2008.  

 AE. Det danske klassesamfund. 2012. 
 
 
 
 

Omfang 
 

25 lektioner á 45 minutters varighed  

Særlige fokus-
punkter 

Omdrejningspunktet i dette forløb har været hhv. Identitetsdannelse og socialisering og 
sociale og kulturelle forskelle. Til at belyse dette har vi haft fokus på følgende:  
 

 Traditionelle, moderne og senmoderne samfund  
 Forskellige socialiseringsformer  
 Forskellige livsstile ved anvendelse af Minerva-modellen  
 Til at forklare samfundsmæssige fænomener i det senmoderne samfund har 

vi anvendt Anthony Giddens, Thomas Ziehe og Pierre Bourdieu. Med de-
res respektive teori- og begrebsapparat har kursisterne opnået færdigheder 
til at dokumentere/forklare/diskutere faglige sammenhænge. Tillige opnået 
viden om fagets identitet og metoder.  

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

I forløbet har vi arbejdet med forskellige arbejdsformer:  
 Gruppearbejde  
 Pararbejde  
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 Fremlæggelse på klassen  
 Matrix-grupper  
 Vidensdeling  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Ideologier, partier og politik  

Indhold Kernestof:  
 
Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2014). ”Luk samfundet op!”. Forlaget 
Columbus, s. 89; 107-117; 127; 130-131.  
 
Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2017). ”Luk samfundet op! (3. udgave)”. 
Forlaget Columbus, s. 130-131.  
 
Supplerende stof:  
 
Dr.dk. ”Analyse: S vil ind i Statsministeriet, DF vil ind på midten, og R vil ned fra 
månen”. 16. sep. 2017.  
 
Dr.dk. ”Trumps Amerika”. Horisont-udsendelse 2016.  
 
Kmd.dk. ”Afstemningsresultat Tønder- og Nørrebrokredsen ved folketingsvalget 
2015”.    
 
Nyheder.tv2.dk. ”Regeringen lægger op til skattelettelser i udspil til ny finanslov og 
skatteaftale. Men vælgerne vil hellere have mere velfærd”. Den 24.aug. 2017.    
 
Politiken (22. maj 2016). ”Sass vil have en maksimumsgrænse for asylansøgere”, af 
Kristian Klarskov.    
 
Ugebrevet A4. ”Vælgernes dagsorden”. 2016.  
 
    
 
 
 

Omfang 
 

25 lektioner á 45 minutters varighed  

Særlige fokus-
punkter 

Kernestoffet i dette forløb har været politiske partier i Danmark og politiske ideologier 
og til belyse dette har vi haft fokus på følgende:  
 

 Liberalisme, socialisme, konservatisme og socialliberalisme  
 Fordelings- og værdipolitik  
 Partistruktur - fra klasseparti til catch all-parti 
 Vælgeradfærd (Issue-voting, Minerva-modellen, kerne- og marginalvælger)  
 Partiadfærd (Molins model og Downs model) 
 Populisme  
 Kursisterne anvendt modeller/teorier, begreber til at forklare faglige sam-

menhænge på fagets taksonomiske niveauer og hermed indgå i en faglig 
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samtale. Hvorledes forskellige baggrundsvariable kan have betydning i 
forhold til stemmeadfærd.    

 Tillige har kursisterne foretaget informationssøgning vedr. partiernes poli-
tik.  

 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
I forløbet har vi arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

 Gruppearbejde  
 Pararbejde  
 Fremlæggelse på klassen  
 Matrix-grupper  
 Vidensdeling  

 
 
 

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

Velfærd og globalisering  

Indhold Kernestof:  
 
Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2014). ”Luk samfundet op!”. Forlaget Co-
lumbus, s. 152-158; 160-173 (minus ”Pengepolitik”); 174-189.   
 
Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2017). ”Luk samfundet op! (3. udgave)”. 
Forlaget Columbus, s. 211-214; 216-217.  
 
Supplerende stof:  
 
Dr.dk. ”Jobmiraklets høje pris”. Horisont-udsendelse den 11. sep. 2017.  
 
Danmarks Nationalbank. ”Nyhedsbrev”. 13. sep. 2017.   
 
Jyllands-Posten (28.11.2016). ”Økonomer til Regeringen: Ingen grund til skattelet-
telser i kommende år”.  
 
Politiken (3. sep. 2017). ”Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark”. Læserbrev af 
Michael Svarrer.   
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Omfang 
 

28 lektioner á 45 minutters varighed  

Særlige fokus-
punkter 

Kernestoffet i dette forløb har været velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsam-
fund og det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter. Til at 
belyse dette har vi haft fokus på følgende:  
 

 Velfærdsstaten og velfærdsmodeller - herunder ideologier   
 Velfærdstrekanten  
 Interne udfordringer og eksterne udfordringer  
 Det økonomiske kredsløb 
 Finanspolitik  
 Nationaløkonomiske begreber  

 
Endvidere har vi i dette forløb også været omkring politiske beslutninger i Danmark i en 
global sammenhæng. Belyst ved at undersøge hvordan eksterne udfordringer (økono-
miske globalisering, arbejdskraftens frie bevægelighed, outsourcing) påvirker dansk 
økonomi og de politiske beslutninger ift. eksempelvis arbejdsmarkedsreformer. I 
denne del har begreberne konkurrencestat og strukturpolitik været anvendt. Dvs. 
undersøgt aktuelle politiske beslutninger ift. EU´s betydning og de globale forhold.   
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
I forløbet har vi arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

 Gruppearbejde  
 Pararbejde  
 Fremlæggelse på klassen  
 Matrix-grupper  
 Vidensdeling  

 
 
 

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

Demokrati  

Indhold Kernestof:  
 
Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2014). ”Luk samfundet op!”. Forlaget 
Columbus, s. 120-129; 132-135   
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Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2017). ”Luk samfundet op! (3. udgave)”. 
Forlaget Columbus, s. 142-147; 150; 154-158; 167-173.  
 
Supplerende stof:  
 
Altinget.dk (9. okt. 2017). ”Danske valg har ondt i ligestilling (forkortet)”. Af Ken-
neth Thue Nielsen.  
 
Altinget.dk (4. sep. 2017). ”Bandelederen og sigøjnerbossen underminerer støtten 
til konventionerne”. Af Erik Holstein.  
 
Ft.dk. ”Den demokratiske samtale”.   
 
Jyllands-Posten (25. april 2016). ”Et våben for demagoger - eller vejen til et bedre 
demokrati”. Af Heidi Plougsgaard.  
 
Jyllands-Posten (25. sep. 2017). ”Flere jævne arbejdere i byrådene”. Kommentar af 
Lars Olsen.  
 
Jyllands-Posten (16.november 2017). ”Russisk påvirkningsmaskine gik i kamp for 
brexit”. Af Mads Bonde Broberg m.fl.  
 
Kora.dk. ”Statistik over valgdeltagelse Esbjerg Kommune 2013”.    
 
 

Omfang 
 

21 lektioner á 45 minutters varighed  

Særlige fokus-
punkter 

Kernestoffet i dette forløb har været politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i 
et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene og politiske beslutninger i Dan-
mark i en global sammenhæng. Dette belyst ved hjælp af følgende begreber:  
 

 Direkte og indirekte demokrati  
 Konkurrence- og deltagelsesdemokrati  
 Magtens tredeling  
 Det politiske system  
 Lovgivningsprocessen  
 Rettighed og pligter  
 Ydre påvirkning på den danske beslutningsproces (undersøgt hvorledes in-

ternationale aftaler - konventioner, direktiver, forordninger, internationale 
institutioner - har betydning ift. den danske beslutningsproces og diskute-
ret om dette er et demokratisk problem?).  

 Med spørgsmålene ”hvilke demokratiske udfordringer gør sig gældende i 
Danmark” og ”har vi et skævvredet demokrati Danmark?” har vi under-
søgt befolkningens repræsentation i byrådene, folketinget i forhold til lige-
stilling og uddannelse.  

 Tillige har vi haft fokus på sociale mediers rolle set i forhold til et demo-
kratisk perspektiv. Fremmer de sociale medier den demokratiske samtale?  
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Væsentligste 
arbejdsformer 

 
I forløbet har vi arbejdet med forskellige arbejdsformer:  

 Gruppearbejde  
 Pararbejde  
 Fremlæggelse på klassen  
 Matrix-grupper  
 Vidensdeling  

 
 
 

Retur til forside 
 
 
 
 


