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

 

Titel 1 

 

Introduktion til Samfundsfag. 

Indhold Kernestof: 

Ole H. Jensen: Dit Samfund - Samfundsfag på C-niveau (Systime: Århus 2005) side 7-

9 (Introduktion til Samfundsfag - dets discipliner og metoder). 

Lise Ludvigsen & Poul-Erik Møhring: Studievaner på HF (Systime: Århus 2013) 

side 43-55 (Studievaner, notatteknik, læsestrategier). 

 

Supplerende stof: 

Diverse avisartikler om samfundsfaglige emner, som kursisterne selv fandt på 

internettet den 8. august 2017. 

 

Omfang 

 

11 lektioner á 45 minutter (8,25 timer). Omfang af fagligt stof: ca. 14 sider. 

Særlige fokus-

punkter 

Studievaner, notatteknik, læsestrategier. 

Samfundsfags genstandsfelt, identitet, discipliner og metoder. 

 

Faglige mål: 
-Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

-Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at under-
søge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og 
diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, paropgaver, individuelle skriveøvelser, brainstorm, informa-

tionssøgning på nettet, korte elevoplæg. 

 

 



 

Side 3 af 17 

 

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

Titel 2 

 

Unge og kriminalitet. 

Indhold Kernestof: 

Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen: Samfundsfag C, 3. udgave (Systime: Århus 2012) 

side 144-152 (socialisering, dobbeltsocialisering, grupper og roller). [9 sider]. 

 

Flemming Gräs: C-samfundet - en grundbog om det danske samfund (Gyldendal: Køben-

havn 2005) side 21-27 (socialisering, dobbeltsocialisering, normer, roller, opdragel-

sesformer, internalisering, identitetsdannelse). [6 sider]. 

 

Jørgen Winding: BasissamfDK, 2. udgave (Systime: Århus 2005) side 33-41 (socialise-

ring, identitetsdannelse, socialkarakterer og familietyper i det traditionelle, moderne 

og senmoderne samfund). [7 sider]. 

 

Benny Jacobsen & Ove Outzen: Liv i Danmark - Grundbog til samfundsfag på C-niveau, 

2. udgave (Systime: Århus 2009) side 9-15 (det senmoderne samfund, nye familie-

former, udlejring af sociale relationer, øget refleksivitet, ekspertsystemer og ansigts-

løse tillidsrelationer, Ulrich Beck og risikosamfundet, Thomas Ziehe - valgbiografien 

og det formbare menneske, potensering, subjektivisering og ontologisering). [6 sider] 

 

Mogens Nygaard Christoffersen, Yvonne Mørck, Kjeld Mazanti Sørensen: Ungdoms-

sociologi, 2. udgave (Columbus: København 2005) 

 Side 32-37 (Roller, rolletagning og gruppers betydning, Robbers Cave Ekspe-

rimentet, gruppepres).            [5 sider]. 

 Side 78-83 (Subkulturer).        [5 sider]. 

 Side 144-146 (Ungdomskriminalitetens omfang).  [3 sider]. 

 Side 147-155 + side 198 (Kontrolteorier - herunder mennesketypeteorier, 

motivationsteorier, kulturteorier. Flertalsmisforståelsen, teorier af Robert K. 

Merton, Albert Cohen, Bloch & Niederhoffer og Travis Hirschi). [10 sider]. 

 Side 158-162 (Mørketal)  [5 sider]. 

 Side 163-173 (Ungdomskriminalitetens udvikling).    [10 sider]. 

 Side 186-202 (Samfundets reaktioner på ungdomskriminaliteten, straffens 

funktion i samfundet, forskellige former for straf).    [16 sider]. 

 Side 202-205 (Straffens virkning, recidiv).                  [4 sider]. 

 

Oliver Boserup Skov & Richard Bundsgaard: B-bogen - Din grundbog om politik, økonomi 

og velfærd, 3. udgave (Columbus: København 2013) 

 Side 9-13 (Synopsis, problemformulering, taksonomi). [5 sider]. 

 Side 39-40 (Det danske retssystem). [2 sider]. 

 Side 79-80 (Politiske ideologier). [1 side]. 

 Side 81-88 (Liberalisme, konservatisme, socialisme, socialliberalisme).          

[7 sider]. 

 Side 96-100 (Politiske partier, firepartisystemet og Jordskredsvalget, klasse-

partier, massepartier, pragmatiske partier, catch-all-partier, enkeltsagspartier, 

markedspartier).      [5 sider]. 
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 Side 101-108 (Vælgeradfærd, class voting, kernevælgere, marginalvælgere, 

højre-venstre-skalaer, fordelingspolitik og værdipolitik, issue-voting og politi-

ske skillelinjer).        [7 sider]. 

 

Supplerende stof: 

”Udenrigsminister beklager plaster-kommentar: - var skrevet med et glimt i øjet” 

(tv2.dk 14-08-2015). [1 side]. 

”Svenskerne revser Kristian Jensen efter plaster-debat: ’Sig undskyld!’” (bt.dk 14-08-

2015). [0,5 side]. 

”Kristian Jensen beklager svensk plaster-kommentar” (dr.dk 14-08-2015). [0,5 side]. 

John Aasted Halse: ”Mange børn tror, at alt er til forhandling” (pol.dk 29-11-2014). 

[3 sider].        

“Kurt Lewins tre opdragelsesformer” (eget materiale). [2 sider]. 

”Gruppepres - Solomon Aschs konformitetseksperimenter” (eget materiale). [2 si-

der]. 

”Det er ikke længere en afvigelse at være single” (Berlingske 15-07-2017). [2 sider]. 

”Tusindvis af danskere arbejder i udlandet” (Agenda 23-01-2014) [4 sider]. 

Helle Birk: ”Så sluk dog den mobiltelefon” (Politiken 13-11-2013). [3 sider]. 

”Mand blev hooligan og fortrød det igen” (Kristeligt Dagblad 31-03-2014) [3 sider]. 

”Drikkevand er forurenet af sprøjtegift flere steder i landet” (pol.dk 24-08-2017). 

[1 side]. 

”Det er svært at komme den ubegrundede frygt for kriminalitet til livs” (Kristeligt-

Dagblad.dk 10-02-2016). [3 sider]. 

 

”Bill Clinton regrets ’Three Strikes Bill’” (www.bbc.com/newa/world-us-canada-

33545971 16-07-2015). [3 sider]. 

Celia Chazelle: ”How to Waste Money and Lives: The American Prison System” 

(MichaelMoore.com 30-03-2011). [4 sider]. 

“Forbrydelse og straf: Kriminalforsorg er ikke et spørgsmål om tro” (Information 

02-10-2009). [2 sider]. 

”Ole Ingstrup: ’Man skal passe på med at bruge fængselsstraffen’” 

(http://retfolelse.mediajungle.dk/ole-ingstrup/). [2 sider]. 

”Lovgivning fastholder straffede i kriminalitet” (Information 14-10-2013). [3 sider}. 

”Mine ofres tilgivelse var vejen ud af kriminalitet” (Kristeligt-Dagblad.dk 09-07-

2015). [2 sider]. 

”Stigmatisering” (denstoredanske.dk). [2 sider]. 

”Straffeattester” (www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/straffeattester). 

[5 sider]. 

”Norske konfliktråd hjælper både offer og gerningsmand” (uddrag) (Information 22-

02-2012). [1 side]. 

”Konfliktråd giver rum for eftertænksomhed og forsoning” (uddrag) (Kristeligt-

Dagblad.dk 04-06-2016). [1 side]. 

”Fodlænker hjælper dømte med at beholde jobbet” (b.dk 23-01-2012). [3 sider]. 

Peter Skaarup: ”Unge kriminelle skal mærke mere konsekvens” (uddrag) (Herning 

Folkeblad 08-06-2015). [0,5 side]. 

Beth Grothe Nielsen: ”Politikerne og retsfølelsen” (Information 04-04-2006). 

[4 sider]. 

Peter Skaarup: ”USA - vi vil have højere straffe” (danskfolkeparti.dk 20-09-2014). 

http://www.bbc.com/newa/world-us-canada-33545971%2016-07-2015
http://www.bbc.com/newa/world-us-canada-33545971%2016-07-2015
http://retfolelse.mediajungle.dk/ole-ingstrup/
http://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/straffeattester
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[1 side]. 

”Hver fjerde dansker går ind for dødsstraf - gør du?” (bt.dk 25-11-2012). [1 side]. 

”2 ud af 3 går ind for dødsstraf - og flere indsatte burde blive henrettet. Det er hold-

ningen blandt amerikanere” (eb.dk 09-11-2010). [1 side]. 

”Death Penalty Facts” (amenestyusa.org/issues/death-penalty). [15 sider]. 

Direktoratet for Kriminalforsorgen, Koncernledelsessekretariatet, Koncern Jura og 

Statistik: Kriminalforsorgens recidivstatistik 2014 (Kriminalforsorgen: København 2015) 

side 14. [0,5 side]. 

”Kriminaliteten falder - bortset fra volden” (Ritzaus Bureau 27-11-2006). [1 side]. 

”Unge er blevet mere lovlydige” (pol.dk 09-01-2006). [3 sider]. 

”Flere lovlydige unge” (Ritzaus Bureau 21-06-2006). [1,5 side]. 

 

”Mette Frederiksen: Den sociale slagside i kriminalitet skal brydes” (Ritzaus Bureau 

06-12-2004). [2 sider]. 

”Sådan gik det drengen fra Vollsmose” (Fyens.dk 14-10-2005). [1 side]. 

”Gaderøver: Det er hurtigt og nemt” (tv2.dk 20-11-2014). [1,5 sider]. 

”Gaderøver gav gammel Nokia tilbage” (tv2.dk 07-09-2012). [0,5 side]. 

”Fra lømmel til forbryder” (JydskeVestkysten 06-06-2000). [4,5 sider]. 

”Drengen der ville for meget” (BT 29-06-2014). [7 sider]. 

Dokumentarfilm: Drengene fra Vollsmose (Tilrettelæggelse: Jørgen Flindt Pedersen og 

Anders Riis Hansen, 2011). 

Dokumentarfilm: Blodbrødre (Nordic Film Broadcast: 1992). 

Dokumentarfilm: Hjælp jeg skal løslades (DR2 Undersøger 14-04-2015). 

Dokumentarfilm: Dommer for en dag - Vold (1:8) (DR2 06-01-2017). 

Dokumentarfilm: Straffens rædsler - Fængsel (DRK 2016). 

Dokumentarfilm: Straffens rædsler - Dødsstraf (DRK 2016). 

Dokumentarfilm: Straffens rædsler - Skamstraf (DRK 2016). 

Dokumentarfilm: The Norden: Nordic Prisons (Finnish Broadcasting Company Yle 2014). 

 

Omfang 

 

84 lektioner á 45 min. (63 timer). Omfang af fagligt stof: ca. 213 sider. 

Særlige fokus-

punkter 

Mikrosociologi: socialisering og identitetsdannelse, normer og normbrud, social afvi-

gelse, roller og grupper, opdragelsesformer. 

Makrosociologi: Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund, refleksivitet og 

gruppeidentitet, socialkarakterer, socialisering og familietyper i de tre samfundstyper. 

Kriminologi: Teorier om årsager til kriminalitet, teorier og opfattelser. Teorier om og 

holdninger til straf. Strafformer og recidiv. Ungdomskriminalitet. Kriminalitetens 

udbredelse og udvikling i Danmark. Strategier til forebyggelse af kriminalitet. 

Politologi: Politiske ideologier og holdning til straf. Partiadfærd og vælgeradfærd i 

retspolitikken, højre-venstreskalaer, fordelingspolitik vs. værdipolitik, de politiske 

partiers holdninger til retspolitik. 

 

Kernestof: 

Sociologi: Identitetsdannelse og socialisering. Social differentiering og kulturelle 

mønstre i forskellige lande, herunder Danmark. 

Politik: Politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd. 

Metodologi: Kvantitativ, kvalitativ og komparativ metode. 
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Faglige mål: 
-Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge 
aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere 
foreliggende og egne løsninger herpå. 

-Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teo-
rier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger. 

-Sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. 

-Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

-Formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk 
og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og disku-
tere problemstillinger og konkludere. 

-Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, dia-
grammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digi-
tale hjælpemidler. 

-Behandle problemstillinger i samspil med andre fag [Psykologi, Dansk og Engelsk]. 

-Formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets 
taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi  

-På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-
punkter og indgå i en faglig dialog. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, brainstorm, projektarbejde, elevoplæg med PowerPoint-

præsentationer, gruppearbejde, matrixgrupper, par-opgaver, individuelt skriftligt ar-

bejde, ekskursion til Kunstmuseet Aros’ udstilling om globalisering, fremvisning af 

dokumentarfilm, case-analyser, informationssøgning på de politiske partiers hjemme-

sider, Infomedia og på internettet generelt. 

 

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

 

Titel 3 

 

Demokrati, magt og lobbyisme. 

Indhold Kernestof: 

Oliver Boserup Skov & Richard Bundsgaard: B-bogen - Din grundbog om politik, økonomi 

og velfærd, 3. udgave (Columbus: København 2013) 

 Side 14-17 (Politik-definitioner, Eastons model over det politiske system)   

[4 sider]. 

 Side 18-24 (Demokratiopfattelser - repræsentativt demokrati og direkte de-

mokrati, konkurrencedemokrati og deltagelsesdemokrati. Robert A. Dahls 5 

demokratikriterier) [7 sider]. 

 Side 29-35 (Folketingets og regeringens roller, den parlamentariske styrings-

kæde, Grundloven, frihedsrettigheder, magtens tredeling, parlamentarisme) 

[6,5 sider]. 

 Side 35-39 (Valgmåder - forholdstalsvalg og flertalsvalg i enkeltmandskredse) 

[4 sider]. 

 Side 41-48 (Lovgivningsprocessen og dens aktører, borgernes politiske del-

tagelse, parlamentarisk kontrol med regeringen) [7,5 sider]. 

 Side 49-56 (EU's historier, institutioner og introduktion til EU's beslutnings-

proces) [7 sider]. 

 Side 56-60 (integrationsteorier) [5 sider]. 

 Side 61-64 (Magtformer - direkte magt, indirekte magt, bevidsthedskontrol-

lerende magt, diskursiv magt, institutionel magt) [4 sider]. 

 Side 65-69 (Mediernes rolle og funktion i det politiske system og i samfun-

det. Medierne som gate-keepers. Sociale medier som politisk smutvej. Medi-

ernes dagsordensfastsættende magt. Medier og politisk meningsdannelse - 

Kanyleteorien, Opinionslederteorien, Markedsteorien. Medialisering, spin og 

spindoktorer) [4,5 sider]. 

 

Flemming Gräs: C-Samfundet - en grundbog om det danske samfund (Gyldendal: Køben-

havn 2005) side 118-123 (Lobbyisme - den gode, den onde og den grusomme, lovs-

jusk, lovgivningsprocessen) [5 sider]. 

 

Jørgen Goul Andersen m.fl.: PolitikNU (Systime: Århus 2015) side 157-169 (Interes-

seorganisationer og typer af interesseorganisationer, interesseorganisationernes stra-

tegier - forvaltningsstrategien, parlamentsstrategien, mobiliseringsstrategien og me-

diestrategien. Græsrodsbevægelser) [16 sider]. 

 

Morten Bülow (red.): SamfNU: Grundbog til Samfundsfag STX og HF B-niveau (Systime: 

Århus 2011) side 144-146 (Politiske deltagelsesformer, interesseorganisationer, lob-

byvirksomhed) [3 sider]. 

 

Maria Bruun Bundgaard, Ole Hedegaard Jensen, Thomas Secher Lund: Samf C - din 

samfundsfagsbog (Systime: Århus 2017) side 67-76 (Køn og ligestilling, aktørforklarin-

ger og strukturforklaringer, ligestilling på arbejdsmarkedet, køn og politisk repræsen-
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tation, køn og politisk deltagelse, ligestilling blandt minoriteter) [9 sider]. 

 

Supplerende stof: 

”Kampen for stemmeret” - Kvinfo-hjemmeside http://kvinfor.dk/2015/kampen-

stemmeret (Køn og politisk deltagelse, køn og politisk repræsentation i et historisk 

perspektiv) [4 sider]. 

”Ændringer af Grundloven” (dr.dk/skole/samfundsfag//aendringer-af-grundloven) 

[0,5]. 

”Danmarks Riges Grundlov - af 5. juni 1953” (Folketinget: København 2009)       

[31 sider]. 

”Derfor Grundloven” (7. udgave) (Folketinget: København 2014) [15 sider]. 

117 spørgsmål og svar om EU (Folketinget: København 2016) side 10-25, side 27-40, 

side 42-53, side 56-73, side 75-87 [49 sider]. 

”Bag facaden på dansk politik” (TV2.dk 18-11-2015) [1 side]. 

”Efter TV-programmet ’Politik til salg’: Partier kræver regler for lobbyister” (Avi-

sen.dk 26-01-2015) [2 sider]. 

”Blå blok og S klar til opgør med menneskerettigheder” (Avisen.dk 14-07-2016)     

[1 side]. 

”Det tyrkiske mareridt” (b.dk 18-04-2017) [1 side]. 

Bjarke Larsen: ”Direkte demokrati fungerer dårligt” (Information 14-02-2009)        

[2 sider]. 

Morten Bay: ”Hold op, hvor skal vi stemme om meget i Californien tirsdag” (Point 

of View International 05-10-2016) [11 sider].          

”Radikal profil fra ’Politik til salg’ er nu selv lobbyist” (TV2.dk 25-11-2015) [1 side]. 

”Europarådet kritiserer danske partistøtteregler” (dr.dk 10-11-2015) [2 sider]. 

”Danmark får mange hug for partistøtteregler” (b.dk 31-01-2017) [1,5 sider]. 

”Partistøtte bør foregå i størst mulig åbenhed” (Kristeligt-Dagnlad 27-03-2007)      

[3 sider]. 

”Regeringen og S ændrer på kritiserede partistøtteregler” (dr.dk 31-01-2017)           

[1 side]. 

”Om partistøtte” (Økonomi og indenrigsministeriet, 

https://valg.oim.dk/valg/partistoette/folketingsvalg/) [3 sider]. 

”Mistillid til politikerne?” (Figur 10.9 i Samfundsstatistik 2016 (Columbus: Købben-

havn 2016) side 43) [0,5 side]. 

”Medlemstal, politiske partier” (Tabel 10.10 i Samfundsstatistik 2016 (Columbus: Kø-

benhavn 2016) side 44) [0,5 side]. 

”Analyse: Lobbyisterne er som ilden - farlige og uundværlige” (dr.dk 14-05-2014)   

[2 sider]. 

”Risikoen for lovsjusk stiger i de her år” (dr.dk 18-09-2013) [1,5 sider]. 

”De danske lobbyister har gyldne tider” (pol.dk 01-09-2013) [2 sider]. 

”Fagbevægelsen vil tabe lobby-kampen” (Ugebrevet A4 30-10-2013) [6 sider]. 

”Politikere efter lobbyistpres om Togfond: Brug for fornyet debat om lobbyregister” 

(pol.dk 05-09-2013).  [2 sider]. 

”Oliespin og oliemodspin” (Journalisten.dk 06-09-2013) [1,5 side]. 

”Hver andet medlem af regeringens kommissioner er lobbyist” [5 sider]. 

”Hvad er spin?” (eget materiale) [2 sider]. 

”Spindoktorer har fast greb om journalister” (videnskab.dk 13-09-2011) [3 sider]. 

”Spindoktor: Politikere er jo ikke som Martin fra X Faktor!” (videnskab.dk 13-

https://valg.oim.dk/valg/partistoette/folketingsvalg/
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05.2008) [2 sider]. 

”Protesterne på Amager Fælled virkede” (leder i Information 21-09-2017). 

Dokumentarfilm: Politik til salg (TV2: 25-11-2015). 

Dokumentarfilm: Kampen om kemikalierne (Tilrettelæggelse: Lars Feldballe Petersen, 

2008). 

Dokumentarfilm: Lykketoft finale (Tilrettelæggelse: Christoffer Guldbrandsen, 2005). 

Sproglaboratoriet om framing og diskursiv magt (DR P1 18-03-2016). 

Detektor om newspeak (DR2 / Youtube www.youtube.com/watch?v=xEOvE-

27FBw). 

Videofilm fra Folketingets hjemmeside: 

 Dit demokrati - Styreformer 

 Dit demokrati - Hvem må stemme? 

 Dit demokrati - Demokratiformer 

 Dit demokrati - Rettigheder 

 Dit demokrati - Grundloven 

 Dit demokrati - Sådan fik vi Grundloven 

 

Omfang 

 

77 lektioner á 45 minutter (57,75 timer). Omfang af fagligt stof: ca. 249,5 sider. 

Særlige fokus-

punkter 

Politikopfattelser, demokratiopfattelser, magtformer, den politiske beslutningsproces 

og dens aktører, mediernes magt - dagordensfastsættelse og politisk meningsdannel-

se, magtens tredeling, lobbyisme og de politiske partiers adfærd. 

 

Kernestof: 

Sociologi: Politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medi-

er. 

Politologi: Magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et 

demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene. Politiske beslutnings-

processer i Danmark i en global sammenhæng, herunder politiske systemer og EU. 

Metodologi:  Kvantitativ metode. 

 

Faglige mål: 
-Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge 
aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere 
foreliggende og egne løsninger herpå.  

-Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teo-
rier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger.  

-Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og glo-
bale forhold. 

-Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

-Formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk 
og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og dis-
kutere problemstillinger og konkludere.  

-Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, dia-
grammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digi-
tale hjælpemidler.  

-Formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets 
taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi. 
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-På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-
punkter og indgå i en faglig dialog.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, brainstorm, gruppearbejde, matrixgrupper, paropgaver, indivi-

duelt skriftligt arbejde, datasøgning på internettet, elevoplæg med PowerPoint Præ-

sentation, ekskursion til Dansk Kvindemuseum i Århus, ud-af-huset-arrangement - 

KV-2017 paneldebat i Vejen Idrætscenter, projektarbejde, filmfremvisning. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 4 

 

Velfærdsstaten og dens udfordringer. 

Indhold Kernestof: 

Oliver Boserup Skov & Richard Bundsgaard: B-bogen - Din grundbog om politik, øko-

nomi og velfærd, 3. udgave (Columbus: København 2013) 

 Side 78-88 (Politiske ideologier, stat, marked og civilsamfund, liberalisme, 

konservatisme, socialisme, socialliberalisme) [11 sider]. 

 Side 89-94 (Velfærdsmodeller) [5,5 sider]. 

 Side 136-137 (Gini-koefficient og Lorenz-kurve) [1 side]. 

 Side 161-168 (Den offentlige sektors rolle - indtægter, udgifter og fordeling. 

Den offentlige sektors opgaver. Indkomstskat og det danske skattesystem, 

progressiv skat og omfordeling) [8 sider]. 

 Side 169-184 (Velfærdsstatens udfordringer, demografien - ældreklemmen, 

individualiserings- og forventningsklemmen, EU-klemmen, globaliserings-

klemmen) [16 sider]. 

 Side 185-194 (Mulige løsninger på velfærdsklemmerne, brugerbetaling, ud-

licitering, privatisering, udvidelse af arbejdsstyrken, skattepolitik og incita-

mentsstrategi - Laffer-kurven, integrationspolitik, pensionsalder, mismatch 

og flaskehalse) [10 sider]. 

 

Peter Brøndum, Thor Banke Hansen: Luk samfundet op! (2. udgave) (Columbus: 

København 2014) 

 Side 84-90 (Livsformer, livsstile, Minerva-modellen) [7 sider]. 

 Side 90-94 (Pierre Bourdieu, felt og habitus, økonomisk -, social - og kultu-

rel kapital, symbolsk kapital, symbolsk vold, social arv) [4,5 sider]. 

 Side 94-99 (Social stratifikation, SFIs socialgruppeinddeling) [4,5 sider]. 

 Side 99-104 (Social ulighed, fattigdom - relativ og absolut, fattigdomsgræn-

ser) [4,5 sider] 

 

Supplerende stof: 

”Aktive familier er mønsterbrydere” (Ugebrevet A4 07-01-2008) [8 sider]. 

”Corydon: Vores mål er ikke den laveste selskabsskat” (pol.dk 21-03-2013)        

[1,5 side]. 

”Selskabsskattesatser i EU-lande” (Skatteministeriet 27-06-2013) [0,5 side]. 

”Vismænd ser skeptisk på lavere selskabsskat” (Information.dk 28-05-2013)          

[1 side]. 

”Konkurs får konsekvenser: Nordfyn står uden rengøring” (dr.dk 19-11-2014)   

[1,5 side]. 

”Sådan snød Novo Nordisk SKAT for 3,6 milliarder” (dr.dk 05-02-2013) [2 sider]. 

”Rengøringskup er endt som midtjysk mareridt” (jp.dk 14-11-2014) [3 sider]. 

”S-borgmester om Corydon-tanke: ’Rystende’” (jp.dk 19-02-2014) [1,5 side]. 

”Svensk udbudspolitik har ikke givet gevinst” (b.dk 22-02-2014) [1 side]. 

”Når velfærdsturisme truer velfærdsstaten” (b.dk 20-12-2013) [3 sider]. 

”Velfærdsturisme? Bedøm selv - her er tallene” (b.dk 09-01-2014) [4 sider]. 

”Top-økonomer: Lavere topskat betaler sig selv” (b.dk 16-02-2013) [2,5 sider]. 
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”Radikale topministre i opgør med offentligt lighedsmageri” (b.dk 06-12-2013)     

[2 sider]. 

Mads Lundby Hansen: ”130 Kr. for at besøge lægen?” (b.dk 11-12-2013) [1 side]. 

Astrid Krag: ”Brugerbetaling på lægebesøg - nej tak” (b.dk 19-12-2013) [2 sider]. 

”Vi har fået nok af de andres krav til samfundet” (pol.dk 24-12-2011) [1,5 side]. 

Majbritt Maria Nielsen: ”Er der nogen der har fortjent en smøg, er det da de of-

fentligt ansatte” (b.dk 17-01-2018) [1 side]. 

Klassesamfund.dk - Det danske klassesamfund (AE-rådet, klassesam-

fund.dk/undervisningsmateriale) [21 sider]. 

”USA bryder social arv lige så godt som Velfærdsdanmark” (b.dk 28-06-2016)      

[3 sider]. 

Et Danmark der står sammen (Uddrag fra Helle Thorning Schmidts regeringsgrund-

lag, oktober 2011) [1 side]. 

”Ulighedens udvikling i Danmark under Fogh og Thorning” (Tal fra Danmarks 

Statistik, december 2014) [1 side]. 

”Professor: Voksende ulighed skal tages alvorligt” (Berlingske 31-12-2014) 

[2 sider]. 

”Stor omfordeling via offentlig service” (tal fra Økonomi- og indenrigsministeriet, 

april 2013) [1 side]. 

”Ingen aner, hvem der ejer hvad” (uddrag af interview med Thomas Piketty) (In-

formation 13-12-2014) [2 sier]. 

”Uddrag af interview med socialdemokraten Jens Joel om Socialdemokraternes syn 

på ulighed” (transskription) (DR2 Deadline 02-01-2015) [0,5 side]. 

”Samuelsen: Ulighed er et sundhedstegn” (Information 05-04-2014) [1 side]. 

Dokumentarfilm: Ved det grønne bord - eksamen i Samfundsfag B. 

Dokumentarfilm: Danskernes Akademi DR2: Velfærdsstatens historie (2010). 

Borger.dk (sociale ydelsers størrelse - projekt om budgetmetoden til definition af 

fattigdomsgrænse). 

 

Omfang 

 

39 lektioner (29,25 timer). Omfang af fagligt stof: ca.133,5 sider. 

Særlige fokus-

punkter 

Velfærdsstaten, Velfærdsmodeller og velfærdsprincipper, Velfærdssamfundets ud-

fordringer og løsninger herpå. Velfærdsstaten og social ulighed. 

 

Kernestof: 
Sociologi: Social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder 
Danmark. 
Politik: Politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd. 
Økonomi: Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund. 

Metodologi: Komparativ metode, kvantitativ metode. 
 

Faglige mål: 
-Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge 
aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere 
foreliggende og egne løsninger herpå  

-Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle 
teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger  

-Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og 
globale forhold  
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-Sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre  

-Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og 
diskutere løsninger herpå  
-Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  
-Formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets 
taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi  

-På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-
punkter og indgå i en faglig dialog. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, paropgaver, projektarbejde, elevoplæg med 

PowerPoint Præsentation, diskussion, skriftligt arbejde, filmfremvisning. 

 

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

 

Titel 5 

 

Økonomisk politik. 

Indhold Kernestof: 

Oliver Boserup Skov & Richard Bundsgaard: B-bogen - Din grundbog om politik, økonomi 

og velfærd, 3. udgave (Columbus: København 2013) 

 Side 121-130 (Udbud, efterspørgsel og prisdannelse i Alfred Marshalls lige-

vægtsmodel. Samfundsøkonomiske mål og målkonflikter) [10 sider]. 

 Side 131-135 (Typer af arbejdsløshed, inflation - årsager og virkninger)         

[4 sider]. 

 Side 135-138 (Betalingsbalancen, social lighed, statsfinanserne) [3 sider]. 

 Side 139-143 (Konjunktursvingninger og konjunkturcykler) [5 sider]. 

 Side 144-147 (Finanspolitik og pengepolitik) [4 sider]. 

 Side 148-149 (Økonomiske teorier - keynesianisme og monetarisme) [2 sider].  

 Side 149-150 (Valutapolitik) [0,5 side]. 

 Side 151-155 (Indkomstpolitik og strukturpolitik) [5 sider]. 

 Side 155-160 (EU og økonomisk politik, ØMUen og ERMS2 - pengepolitik 

og valutapolitik, Det Indre Marked, Stabilitets- og vækstpagten - muligheder-

ne for ekspansiv finanspolitik. Målkonflikten mellem prisstabilitet og lav ar-

bejdsløshed) [5 sider]. 

 

Hammer, Kureer og Lundgren: Samfundsfag C (Systime: Århus 2007) side 257-261 og 

side 326-328 (om Den danske model - overenskomstforhandler og løndannelse. Ind-

komstpolitik) [7 sider]. 

 

Supplerende stof: 

117 spørgsmål og svar om EU (Folketinget: København 2016) side 88-94 (ØMUen, Eu-

roen, Stabilitets- og vækstpagten) [6 sider]. 

www.valutapriser.dk 

Dokumentarfilm: Økonomi for dummies (1:8) (om økonomisk vækst, konjunktursving-

ninger, finanspolitik og multiplikatoreffekten) (DR2 2014). 

Dokumentarfilm: Pengenes Herrer (1:3) (om John Maynard Keynes og keynesianisme - i 

historisk belysning og i lys af finanskrisen) (BBC 2012). 

Niels Fuglsang: ”I de økonomiske regnemodeller er ulighed altid godt” (Berlingske 

30-10-2017) [3,5 sider]. 

”Trepartsforhandlinger for begyndere” (Stiften.dk 17-03-2016) [1 side]. 

Økonomisk Redegørelse 2015 - Figurer om BNP og beskæftigelse (Finansministeriet: 

København 2015) [1 side]. 

”Aftale til 2,5 milliarder til voksen- og efteruddannelse på plads” (dr.dk 29-10-2017) 

[2,5 sider]. 

”Økonom: Manglende dansk eksportvækst er en streg i regningen (TV2.dk 09-04-

2018) [1 side]. 

”Tørke sender kaffepriser i vejret” (Berlingske 19-02-2014) [1 side]. 

”Økonomer med klar melding: Ingen rentestigning i 2018” (Business.dk 03-01-2018) 

[2 sider]. 

http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/oekonomisk-politik/stabilitets-og-

http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/oekonomisk-politik/stabilitets-og-vaekstpagten%20%5b2
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vaekstpagten [2 sider]. 

http://www.dors.dk/offentlige-finanser/finanspolitiske-rammer/eu-

rammer/stabilitets-vaekspagten  [2 sider]. 

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/tema/Sider/ankunionen-kort-

fortalt,aspx    [2 sider]. 

https://www.regeringen.dk/nyheder/paa-vej-mod-nye-tider-i-dansk-oekonomi/     

[2 sider]. 

”Omstridt kontanthjælpsloft vedtaget af samlet blå blok” (b.dk 17-03-2016) [1 side]. 

”Her er den nye landbrugspakke” (Altinget.dk 22-12-2015) [1,5 sider]. 

”Danmark og den (for) lave vækst” (Berlingske 25-05-2016) [2 sider}. 

”Nu stiger lønnen mere i Danmark end i udlandet” (Finans.dk 03-06-2016) [1 side]. 

”DI-topchef kræver reform-maraton” (b.dk 10-04-2016) [2,5 sider]. 

”Økonomer: ingen grund til store reformer nu” (Viborg Stifts Folkeblad 07-01-2017)    

[1,5 side]. 

”S: Svært at presse flere i arbejde” (Ritzau Fokus 06-01-2017) [1 side]. 

”Vismand: Kontanthjælpsloft har ingen betydelig effekt på beskæftigelsen” (Informa-

tion 27-03-2017) [2 sider]. 

 

Omfang 

 

50 lektioner á 45 minutter (37,5 timer). Omfang af fagligt stof: ca. 81 sider. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Samfundsøkonomiske mål og økonomiske problemer, målkonflikter og prioritering. 

Økonomisk politik, økonomiske skoler og ideologi. EU og grænser for økonomisk 

politik, løndannelse, inflation, valutakurs og konkurrenceevne. Økonomiske modeller 

og økonomiske indgreb. 

 

Kernestof: 

Politologi: Politiske ideologier. Politiske beslutningsprocesser (finansloven og EU). 

Sociologi: Social differentiering, roller og identitetsdannelse (langtidsledighed og hy-

sterese). 
Økonomi: Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder bæredygtig udvik-

ling, og økonomisk styring nationalt og regionalt. Globaliseringens og EU’s betyd-
ning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og ar-
bejdsmarkedsforhold. 

Metodologi: Kvantitativ metode. 

 

Faglige mål: 
-Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge 
aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere 
foreliggende og egne løsninger herpå  

̶ Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teori-
er til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger  

̶ Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og glo-
bale forhold  
-Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og dis-
kutere løsninger herpå  
-Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

-Formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk 
og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og disku-
tere problemstillinger og konkludere  

http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/oekonomisk-politik/stabilitets-og-vaekstpagten%20%5b2
http://www.dors.dk/offentlige-finanser/finanspolitiske-rammer/eu-rammer/stabilitets-vaekspagten%20%20%5b2
http://www.dors.dk/offentlige-finanser/finanspolitiske-rammer/eu-rammer/stabilitets-vaekspagten%20%20%5b2
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/tema/Sider/ankunionen-kort-fortalt,aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/tema/Sider/ankunionen-kort-fortalt,aspx
https://www.regeringen.dk/nyheder/paa-vej-mod-nye-tider-i-dansk-oekonomi/
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̶ Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagram-
mer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale 
hjælpemidler  

̶ Formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets tak-
sonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi  

̶ På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-
punkter og indgå i en faglig dialog. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, paropgaver, projektarbejde, elevoplæg med Po-

werPoint-Præsentationer, diskussion, simulering af økonomiske indgreb med Vis-

mandsspillet. 
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