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

 
Titel 1 
 

Ulighed i Danmark  

Indhold  
Kernestof:  
Bjørnstrup, Victor m.fl. (2016). Samf på B - din grundbog om sociologi, politik og økonomi. 
Forlaget Columbus. Side 55-67; 144-159.  
 
Brøndum, Peter & Jakob Glenstrup Jensby (2014). Ulighedens mange ansigter - perspek-
tiver på social ulighed. Forlaget Columbus. Side 108-112.  
 
Supplerende stof:  
Anvendt Kommunal Forskning (nr. 1 2008). Forældres uddannelsesniveau, familiens 
kulturelle aktivitet og børnenes læsescore i Pisaundersøgelse. 2000.  
 
AE. Det danske klassesamfund (2012). Forældres socialklasse og børnenes karaktergen-
nemsnit ved folkeskolens afgangsprøve 2009/2010.   
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (11. august 2015). IMF og OECD. Stigende Ulighed 
skader væksten. Figur 3, Side 6.  
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (29. februar 2016). Den sociale arv er blevet stærkere 
i Danmark. Figur 1: ”Andel i underklasse som voksen”.   
 
Debatartikel (01.05.2010). ”Debat: Er Danmark et klassesamfund?” I: Politiken. 
 
Dr.dk dokumentar (2014). De fattige amerikaner.   
 
Dr.dk dokumentar (2014). En blok på bistand.  
 
Dr.dk dokumentar (2016). En syg forskel.  
 
Dørge, Henrik (18.08.2017). ”Toppen stikker af”. I: Weekendavisen.  
 
Finansministeriet (19.09.2017). ”Pressemeddelelse: Regeringen vil sænke skatten på 
arbejde, biler og pension med 23 mia. kr.   
 
Weise, Kristian (03.03.2016). ”Stadig mere skæv formuefordeling i Danmark”. Ce-
vea.dk.         
 
Ågerup, Martin (28.07.2007). ”Lighed er pr. definition mere retfærdigt”. I: Infor-
mation.  
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Skønsmæssigt i alt 100 normalsider.    
 
 
 

Omfang 
 

45 lektioner á 45 minutters varighed  

Særlige fokus-
punkter 

 
Forløbet startede ud med fokus på de politiske ideologier/politiske grundholdnin-
ger og kunne identificere hvilken ideologi der gemmer sig bag de forskellige politi-
ske udsagn. Herunder placerer folketingspartierne på venstre-højre-skalaen.  
 
Herefter har vi haft fokus på velfærdsmodeller og velfærdstrekant og hvilken ideo-
logi der ligger til grund for den enkelte velfærdmodel. Herunder foretaget sammen-
ligninger mellem forskellige lande ift. skattryk, offentlige ydelser etc. Tillige er gini-
koefficient medtaget til at beskrive ulighed i et samfund og hvilke fordele og ulem-
per ift. benyttelse af gini-koefficient.   
 
Endvidere har vi i forløbet stillet spørgsmålet: Hvorfor ulighed? Til at forklare, 
beskrive har vi anvendt Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, den funktionalistiske 
teori, Karl Marx og John Rawls.      
 
Desuden arbejdet med den samfundsfaglige metode.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Arbejdet med forskellige arbejdsformer. Forløbet afsluttet projektudarbejdelse 
hvori synopsis-udarbejdelse, opstille samfundsfaglige problemstillinger, anvende 
den samfundsfaglige metode og fremlæggelse indgik i projektet.      
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Partier, politik og vælgere  

Indhold  
Kernestof:  
 
Bjørnstrup, Victor m.fl. (2016). Samf på B - din grundbog om sociologi, politik og økonomi. 
Forlaget Columbus. Side 168-197. 
 
Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen (2017). Luk samfundet op! Forlaget Columbus. 
Side 1117-118; 120.      
 
Supplerende materiale:  
 

- Dr.dk. ”Trumps Amerika”. I: Magasinet Horisont.  

- Deutsche Bank (March 23, 2017). ”Who is afraid of populists?”.   

- Ft.dk. ”Hvad er et parti”. http://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm  

- Geertsen, Marchen Neel (26. april 2017). ”Der skal mere end et møde til at ska‐

be holdånd i Frederiksens lejr”. I: Jyllands‐Posten.     

- Mikkelsen, Jørn (24. okt. 2017). ”Måske skal de store folkepartier til at anskaffe 

sig et nyt folk”. I: Jyllands‐Posten.   

- Jensen, Solveig Gram (28. sep. 2017). ”I årevis følte de sig ignorerede. Nu hø-
rer hele EU de utilfredse tyskere”. I: Jyllands-Posten.   

- Holstein, Erik og Frederik Tilitz (24. okt. 2016). ”Udlændingepolitik er vig-
tigst for vælgerne”. I: Altinget.dk.        

- Nielsen, Kenneth Thus (23. maj 2016). ”De gamle partiers langsomme død”. 
I: Altinget.dk.   

- Olsen, Theis Lange (9. jan. 2018). ”Samuelsen: Vi sejrer ikke så meget, som vi 
gerne ville”. Dr nyheder.  

- Vibjerg, Thomas (1. sep. 2016). ”Stålsat Samuelsen truer Løkke med valg: In-
tet har ændret sig”. I: Jyllands-Posten.       

 
 
Diverse vælgerundersøgelser:   

 Samfundsstatistikken 2015. ”Partiernes vælgerprofil ved folketingsvalget den 
18. juni 2015”. Side 39.    

 https://www.b.dk/politiko/saadan-stemmer-danskerne  
 Danmarks statistik. ”Afstemningsresultatet i hhv. Nørrebro- og Tønder-

valgkreds ved folketingsvalget 2015.”  : 
http://www.dst.dk/valg/Valg1487635/valgopg/valgopgOpst70.htm 
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 Vælgerundersøgelser Esbjerg kommune ved hhv. folketingsvalget 2015 og 
kommunalvalget 2013: https://www.kmdvalg.dk/KV/2013/Default.htm  

 Og http://www.esbjergkommune.dk/politik/folketingsvalg/folketingsvalg-
2015/valgresultat-folketingsvalg-2015.aspx  

 http://tns-gallup.dk/kompas  (Minerva-modellen)   
 
 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

37 lektioner á 45 minutters varighed  

Særlige fo-
kuspunkter 

Ved hjælp af bl.a. partiernes valgvideo har kursisterne fået en indsigt i partiernes poli-
tiske standpunkter og herunder placerer partierne ift. fordelings- og værdipolitik. Ro-
nald Ingleharts anvendt til at forklare hvorfor værdipolitik er markant tilstede i da-
gens politik.  
Tillige set på hvorledes partityperne har ændret sig fra klassepartier til catch-all-parti; 
og hvad begrundelsen er for dette skiftet.     
 
Hovedfokus i dette forløb har dog været hhv. partiadfærd og vælgeradfærd.  
Med hensyn til partiadfærd har vi anvendt Downs teori, Molins model og Kaare 
Strøm. I undervisningen har eleverne arbejdet med flere cases - f. eks. Liberal Allian-
ces adfærd ift. at gå fra at være oppositionsparti til regeringsparti. Kaare Strøms mo-
del til at forklare dette. Endvidere har eleverne selv foretage informationssøgning af 
et partis valg af standpunkt ift. indvandrer-, udlændinge- og integrationspolitik via 
inddragelse af Molins model     
  
       
I forhold til vælgeradfærd har eleverne haft fokus på hvorfor man er gået fra class-
voting til issue-voting. Endvidere haft fokus på Rational Choice teorien, Den socio-
logisk model/Minerva-modellen og hvilke faktorer der ligger til grund for danskernes 
stemmeafgivelse. 
 
Med udgangspunkt i engelskfaglig litteratur -”Who is afraid of populists?” og 
”Trumps Amerika” - har holdet også haft fokus på de populistiske strømninger og 
hvad er årsagen til disse strømninger.    
 
I forbindelse med kommunalvalget har eleverne undersøgt hvad de enkelte partier 
står for; med efterfølgende fremlæggelse. Desuden fortaget en komparativt undersø-
gelse af kommunalvalget i 2013 og folketingsvalget i 2015 i Esbjerg Kommune med 
henblik på at udlede forskelle ift. vælgeradfærd. Endvidere har eleverne deltaget i et 
kommunalvalgsmøde.         
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Eleverne har arbejdet med forskellige arbejdsformer + fremlæggelse på klassen   
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel 3 
 

Velfærdsstatens udfordringer  

Indhold  
Kernestof:  
Bjørnstrup, Victor m.fl. (2016). Samf på B - din grundbog om sociologi, politik og økonomi. 
Forlaget Columbus. Side S. 142-158; 161-162; 164-166; 200-202; 204-208; 216-217; 
220-230; 233-234; 245-250.     
 
Skov, Oliver Boserup m.fl. (2015). ”Velfærdsstaten under pres - perspektiver på vel-
færdsstatens fremtid”. Forlag: Columbus. S. 134-136.   

 
Supplerende stof:  
 

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (april 2016). I publikationen: ”Et godt sik-
kerhedsnet skaber fleksibilitet på arbejdsmarked”, figur 1, s. 7.  

- Berlingske 15. april 2017. ”Udenlandsk arbejdskraft er blevet en afgørende 
brik i opsvinget”.  

- Danmarks statistik (2014). ”Andel af 0-6-årige børn i daginstitutioner”. I pub-
likation: 65 år i tal.   

- De Økonomiske Råd (Dørs.dk). Dansk økonomi efterår 2017, ”Konjunktur og 
offentlige finanser”, kapitel 1, s. 41. 

- Information d. 11. november 2014. ”Globaliseringen udfordrer den danske 
velfærdsmodel”.   

- JydskeVestkysten 26. november 2017. ”Finanspolitikken bør være stram”. 26. 
november 2017. af Steen Bocian.          
 

- Jyllands-Posten d. 28. aug. 2017. ”Bredt flertal i nyt opgør om sociale ydelser 
til EU-borgere”. 
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- Jyllands-Posten d. 18. november. ”Er danskerne vaccineret mod Trump og 

brexit af 1000 års jagt på den gode handel”     

 
- Politiken 7. december 2016. ”Analyse: Indvandring fra EU giver overskud for 

Danmark”.  

 
- Regeringen (april 2017). ”Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2017”. 

s. 45-46.   

  
 
Skønsmæssigt behandlet 100 normalsider  
 
 

Omfang 
 

45 lektioner á 45 minutters varighed  

Særlige fo-
kuspunkter 

 
I forløbet har vi arbejdet med følgende temaer:  

1. Ideologier og velfærdsmodeller/velfærdstrekant   
2. Habermas - system og livsverden 
3. Interne udfordringer   
4. Globalisering (eksterne udfordringer)  
5. Flexicurity-modellen  
6. EU og den frie bevægelighed  
7. Økonomi  
8. Konkurrencestaten     

 
Ad pkt. 1: Arbejdet med de tre velfærdsmodeller herunder fordele og ulemper. Og 
hvilken ideologi der ligger til grund for den enkelte velfærdsmodel.  
 
Ad pkt. 2: At kunne redegøre for Habermas’ teori om livsverden og systemverden 
samt diskuter hvilke mulige konsekvenser kolonisering har ift. velfærdsstatens rolle.   
  
Ad pkt. 3: Kursisterne har ved hjælp af selvfundne materiale undersøgt hvilke pro-
blemstillinger der gør sig gældende ift. interne udfordringer (velfærdsstatens bæredyg-
tighed). Herunder diskuteret mulige løsninger.  
 
Ad pkt. 4: I dette tema har kursisterne behandlet følgende problemstilling: Globalise-
ringens påvirkninger på velfærdsstaten - udvide (gevinst) eller underminere velfærds-
staten?      
 
Ad pkt. 5: Arbejdet med følgende spørgsmål: Hvad er flexicurity-modellen? Hvorfor 
er modellen en styrkelse for dansk økonomi og det danske arbejdsmarked ift. globali-
seringen?   
 
Ad pkt. 6: Kursisterne har arbejdet med følgende undersøgelsesspørgsmål: Hvilke 
problemer er der forbundet med princippet om den frie bevægelighed ift. den danske 
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velfærdsmodel? Eller er den frie bevægelighed en gevinst for det danske samfund?  
 
Ad pkt. 7: Hovedfokus været på Finanspolitik herunder multiplikatoreffekten, ØMU-
kriterier og Keynes vs. Friedman.    
 
Ad pkt. 8: Arbejdet med følgende begreber: Konkurrencestaten, arbejdsmarkedspoli-
tik herunder opkvalificerings- og stramningsstrategi, strukturpolitik, konkurrenceev-
ne. Hovedspørgsmålet har været: Hvorfor er man gået fra welfare til workfare?     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Kursisterne arbejdet med forskellige arbejdsformer.  
 
Forløbet afsluttet med et projektforløb i form af en synopsis-udarbejdelse.  
 
 
 
 

 
Titel 4 
 

Demokrati og EU  

Indhold  
Kernestof:  
Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2017). ”Luk samfundet op!”. Forlag: Columbus. S. 
167-173.  

Iversen, Kristian (2017). ”Nationer og nationalisme. Perspektiver på national identiet”. For-
lag: Columbus. S. 99-101; 110-113.  

Jensen, Ole Hedegaard m.fl. (2017). ”Samf C - din samfundsfagsbog”. Forlag: Systime. S. 
121-131.           

Skov, Oliver Boserup m.fl. (2016). ”Samf på B. Din grundbog om sociologi, politik og øko-
nomi”. Forlag: Columbus. S. 83-92; 96-108; 110-117; 121-134.   

 
Supplerende stof:  
 

‐ Altinget.dk (31. oktober 2016). ”Kenneth Thue: Matematisk retfærdighed i 
valgsystemer”. I alt ca. 6 sider.    

‐ Cevea.dk (juni 2013). ”Tro på demokratiet - mistro til politikerne”. I alt 2 si-
der.    

‐ Europa.eu.  https://europa.eu/european-union/index_da (foretaget informa-
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tionssøgning).   
‐ EU-oplysning.dk (foretaget informationssøgning).   
‐ Jyllands-Posten (25. april 2016). ”Et våben for demagoger - eller vejen til et 

bedre demokrati?”. I alt ca. 4 sider.  
‐ Jyllands-Posten (22. juni 2015). ”Færre kvinder er blevet valgt til Folketinget”. 

I alt ca. 2-3 sider.  
‐ Jyllands-Posten (21. marts 2018). ”Psykologiske profiler hjalp Donald 

Trump”. I alt ca. 3-4 sider.  
‐ Jyllands-Posten (28. november 2017). ”Demokrati er både styreform og livs-

form”. Kronik af Mette Bock.     
‐ Dr.dk. Deadline (3. april 2018). ”Borgerforslag - Er tiltaget en demokratisk 

narresut?”.    Https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-9/deadline-2018-
04-03  (ca. 10 min.) 

‐ Dr.dk. TV-avisen 21.30 (19. marts 2018). ”Putins valgsejr”.  
https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-21/tv-avisen-2018-03-19-21-29  
(ca. 10 min.) 

‐ Dr.dk. TV-avisen 21.30 (9. april 2018). ”Facebook og Cambridge Analytica”. 
https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-21/tv-avisen-2018-04-09-21-29 

‐ Dr.dk. TV-avisen 21.30 (9. april 2018). ”Ungarn - markant sejr til Victor Or-
ban”. https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-21/tv-avisen-2018-04-
09-21-29        

‐ Dr.dk. TV-avisen 18.30 (12. april 2018). ”EU-domstolen - frifundet i sag om 
fragt-regler”.  https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-
med-sporten-dr1/tv-avisen-med-sporten-2018-04-12#!/16:28   

‐ Dr.dk. DR nyheder: https://www.dr.dk/nyheder/udland/video-6-grunde-til-
storbritannien-forlader-eu#!/    

‐ Dr.dk (2015).  ”Magtelite – hvordan 423 danskere styrer landet”.   
https://www.youtube.com/watch?v=xhYWLHR2ZUs     

‐ PragerU (2018). ”Brexit: Why Britain left the European Union”. 
https://www.youtube.com/watch?v=GLp7LtXmy68  af Nigel Farrage.    

‐ Notat.dk (1. august 2013). ”Fra fredens projekt til demokratisk udfordring”. 
Af Martin Mogensen. I alt 3-4 sider.    

‐ Udlændinge-, integrations-, og boligministeriet (2016). ”Figur 7: Andelen af 
indvandrere og efterkommere med ikke-vestlige oprindelse samt personer 
med dansk oprindelse, der er politisk aktive, 2012-2016, pct.”. I publikation: 
Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016. S. 13.    

  
Skønsmæssigt behandlet 100-110 normalsider  
 

Omfang 
 

35 lektioner á 45 minutters varighed  

Særlige fo-
kuspunkter 

I dette forløb har kursisterne arbejdet med følgende temaer:  
 

 Demokrati - repræsentativt og direkte demokrati 
 Demokratiforståelser: konkurrencedemokrati, deltagelsesdemokrati og delibe-

rativt demokrati.  
 De sociale medier og demokratiet 
 Magtudøvelse i DK - et demokratisk problem? 
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 Demokratiets tilstand i DK - et skævvredet demokrati?   
 Politiske systemer - USA og Danmark  
 EU - en demokratisk udfordring?  
 EU-institutioner  
 Euroskepsis   
 EU og integrationsstrategier.     

 
 
Kernestof i forløbet har været følgende:  

1. Politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier  
2. Magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demo-

kratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.  
3. Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder 

de politiske systemer i Danmark og EU.  
 
Ad pkt. 1: Med udgangspunkt i sagen om Facebook og Cambridge Analytica har om-
drejningspunktet været: Hvilken rolle spiller sociale medier i et demokrati? Og hvor-
vidt er denne rolle positivt eller negativt rolle ift. en demokratisk samtale?  
 
Ad pkt. 2: Fokus på kønsligestilling inden for politik og hvorvidt det er et problem, at 
kvinder er antalsmæssigt underrepræsenteret i vores repræsentative demokrati. Endvi-
dere set på arbejderklassens og etniske minoriteters deltagelse i demokratiet.   
 
Ad pkt. 3: Fokus på EU-institutioner, euroskepsis, demokratisk underskud, mellem-
statslig og overstatslig samarbejde, suverænitetsafgivelse, højrenationale bevægelser i 
Europa.            
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Arbejdet med forskellige arbejdsformer  
 
Fokus på de samfundsfaglige metoder.  
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