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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj 2019 

Institution VUC Vest - Vejen afdelingen. 

Uddannelse HF-E 

Fag og niveau Samfundsfag 0B 

Lærer(e) Steffan Bøgelund Søbye 
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 0. Introduktion 

Titel 2 1. Kan familien overleve de sociale og digitale medier? 

Titel 3 2. Er der råd til velfærd? 

Titel 4 3. Hvem bliver valgets vindere og hvorfor? 

Titel 5  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

0. Introduktion 

Indhold 
Kerne stof 
 

Kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode 

 

politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd  

 

MetodeNU, E-bog fra Systime: Kapitel 2 

Partifilm: https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-

1/partifilm/ideologier/ 

 

 

Supplerende materiale 
 

 

 

Sociologisk set - uddrag om bysociologi 

Sådan stemmer danskerne - online værktøj fra www.b.dk 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Primo og medio august 

Særlige fokus-

punkter Faglige mål i fokus 
 

anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersø-

ge 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   

 

sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre  

 

påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, dia-

grammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af 

digitale hjælpemidler  

  

på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 

https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-1/partifilm/ideologier/
https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-1/partifilm/ideologier/
http://www.b.dk/
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synspunkter og indgå i en faglig dialog.  

 

Faglige begreber og modeller, som kursisterne har lært i for-
løbet og skal kunne anvende 
 

 Ideologier 

o Socialisme 

 Revolutionær 

 Reform 

 Moderne 

 Socialdemokratisme 

o Konservatisme 

 Klassisk 

 Social 

 Neo 

 Moderne 

o Liberalisme 

 Social 

 Klassisk 

 Moderne  

 Metoder 

o Kvalitativ 

o Kvantitativ 

o Komparativ 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Kan familien overleve sociale og digitale medier? 

Indhold 
Kernestof 
Kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode. 

identitetsdannelse og socialisering  

politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier  

social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Dan-

mark.  

 

Samfundsfag B&C, E-bog fra Systime: Kapitel 2, 3 og 11.  

https://c-samf.systime.dk/index.php?id=912 - om at læse en tabel 

 

 

Supplerende materiale 

TV-avisen hver eller hver anden uge. 

 

http://www.eurowoman.dk/har-du-hort/kultur/derfor-brod-jeg-med-min-far/  

http://voresborn.dk/familie/familie-as 

http://www.udeoghjemme.dk/reality/dokumentar-serier/rachel-fra-aargang-0-

saadan-er-min-familie 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/familieliv/rigtige-familier-spiser-sammen 

”Hvem skal opdrage dine børn?” Alt for Damerne d. 9 juli 2013. 

Oversigt over antal børn i daginstitutioner i Danmark, fra DST. 
”Mig og min næse”, fra www.mitcfu.dk 

https://www.b.dk/nationalt/kernefamilien-under-pres 

https://ing.dk/artikel/identitet-20-hvis-du-vil-med-indenfor-skal-du-skille-dig-ud-

131273 

http://politiken.dk/indland/ECE1703122/unge-og-aeldre-danskere-holder-sig-fra-

hinanden/http://politiken.dk/indland/ECE1703122/unge-og-aeldre-danskere-

holder-sig-fra-hinanden/ 

http://www.b.dk/nationalt/vikarer-og-loestansatte-vinder-frem 

”Den lille berømmelse”, fra www.faktalink.dk 

”Den store berømmelse”, fra www.faktalink.dk 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/begrebet-statusangst 

MITCFU.dk:  

Sandheden om sociale medier 

 

”Debat om at være på”, fra www.faktalink.dk 

Ipad’en skader fællesskabet i familien. Fra meremobil.dk 

Danske forældre er rystende lidt sammen med deres børn. Fra denkorteavis.dk 

https://c-samf.systime.dk/index.php?id=912
http://www.eurowoman.dk/har-du-hort/kultur/derfor-brod-jeg-med-min-far/
http://voresborn.dk/familie/familie-as
http://www.udeoghjemme.dk/reality/dokumentar-serier/rachel-fra-aargang-0-saadan-er-min-familie
http://www.udeoghjemme.dk/reality/dokumentar-serier/rachel-fra-aargang-0-saadan-er-min-familie
http://www.kristeligt-dagblad.dk/familieliv/rigtige-familier-spiser-sammen
http://www.mitcfu.dk/
https://www.b.dk/nationalt/kernefamilien-under-pres
https://ing.dk/artikel/identitet-20-hvis-du-vil-med-indenfor-skal-du-skille-dig-ud-131273
https://ing.dk/artikel/identitet-20-hvis-du-vil-med-indenfor-skal-du-skille-dig-ud-131273
http://politiken.dk/indland/ECE1703122/unge-og-aeldre-danskere-holder-sig-fra-hinanden/http:/politiken.dk/indland/ECE1703122/unge-og-aeldre-danskere-holder-sig-fra-hinanden/
http://politiken.dk/indland/ECE1703122/unge-og-aeldre-danskere-holder-sig-fra-hinanden/http:/politiken.dk/indland/ECE1703122/unge-og-aeldre-danskere-holder-sig-fra-hinanden/
http://politiken.dk/indland/ECE1703122/unge-og-aeldre-danskere-holder-sig-fra-hinanden/http:/politiken.dk/indland/ECE1703122/unge-og-aeldre-danskere-holder-sig-fra-hinanden/
http://www.b.dk/nationalt/vikarer-og-loestansatte-vinder-frem
http://www.faktalink.dk/
http://www.faktalink.dk/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/begrebet-statusangst
http://www.faktalink.dk/
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Medieforbrug i Danmark - år 2014. Fra Danmarks Statistik.  

 

https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-

strategy/new-global-social-media-research/ 

 

 

Omfang 

 

Ultimo august og indtil medio oktober.  

Særlige fokus-

punkter 

 

Faglige mål i fokus 
 

anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersø-

ge 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  

 

sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre  

behandle problemstillinger i samspil med andre fag  

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 undersø-

ge og diskutere 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 

digitale hjælpemidler  

 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 

synspunkter og indgå i en faglig dialog.  

 

 

 

Faglige begreber, som kursisterne har lært i forløbet og for-
ventes at kunne anvende 
 

Socialisering 

Primær socialisering 

Sekundær socialisering 

dobbeltsocialisering 

Tertiær socialisering 

Social norm 

Denciks  fire familietyper: 

Team familien 

Patriarkalske familie 

Svingdørsfamilien 

https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/
https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/
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Sociale akvarium 

Identitet  

Giddens: 

Individualisering 

ingen adskillelse af tid og rum 

øget refleksivitet 

forandringshastighed 

Udlejring af sociale relationer 

Aftraditionalisering 

Ulrick Beck: valgbiografi 

Habermas: systemet og livsverdenen  

Social arv 

industrisamfundet 

landbrugssamfundet 

senmoderne samfund 

livsformer 

lønarbejder 

karrierebunden 

Selvstændige 

husmor 

bagland 

Inglehart postmaterielle samfund 

Malows behovspyramide 

omvendte behovspyramide 

Den lille berømmelse 

Web 2.0 

Den store berømmelse 

Cybermobning 

Alain de Botton: 

Meritokrati 

Status angst 

Identitetsformer 

Personlig identitet 

Sociale identitet 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Retur til forside 

 

Titel 

3 

 

Er der råd til velfærd? 

Ind-

hold 

velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund  

Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder bæredygtig udvikling, og 

økonomisk styring nationalt og regionalt  

 globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, 

herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold.  

 

komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode.  

 

Samfundsfag B&C kapitel 7, 8 og 15.  

 

Luk samfundet op kapitel 8 og 9. 

 

Supplerende materiale 

TV-avisen hver eller hver anden uge. 

 

Farvelfærd  

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031412102030  

Velfærdsstatens historie  

https://www.youtube.com/watch?v=s32s0n1ybX0&list=PL7HlnEPrsIozyzx1QiH

uWPI31mr7jomZI  

http://www1.politiko.dk/nyheder/nobelprisvinder-usa-kan-laere-noget-af-den-

danske-model 

http://www.altinget.dk/magasin/artikel/kan-velfaerdsstaten-reddes 

http://www.altinget.dk/artikel/overblik-her-er-regeringens-2025-plan  

http://politiken.dk/indland/politik/art5716726/Overblik-Her-er-de-10-vigtigste-punkter-
i-det-nye-regeringsgrundlag  

Socialdemokratiet udspil til 2025 forhandlinger  

https://www.socialdemokratiet.dk/da/nyhedsarkiv/2016/9/2025/  

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031412102030
https://www.youtube.com/watch?v=s32s0n1ybX0&list=PL7HlnEPrsIozyzx1QiHuWPI31mr7jomZI
https://www.youtube.com/watch?v=s32s0n1ybX0&list=PL7HlnEPrsIozyzx1QiHuWPI31mr7jomZI
http://www1.politiko.dk/nyheder/nobelprisvinder-usa-kan-laere-noget-af-den-danske-model
http://www1.politiko.dk/nyheder/nobelprisvinder-usa-kan-laere-noget-af-den-danske-model
http://www.altinget.dk/magasin/artikel/kan-velfaerdsstaten-reddes
http://www.altinget.dk/artikel/overblik-her-er-regeringens-2025-plan
http://politiken.dk/indland/politik/art5716726/Overblik-Her-er-de-10-vigtigste-punkter-i-det-nye-regeringsgrundlag
http://politiken.dk/indland/politik/art5716726/Overblik-Her-er-de-10-vigtigste-punkter-i-det-nye-regeringsgrundlag
https://www.socialdemokratiet.dk/da/nyhedsarkiv/2016/9/2025/
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Økomi for dummies:  

https://vimeo.com/249491185  

Økonomisk redegørelse, august 2017 

MITCFU.dk:  

grænser for grådighed 

husker du.. 2008 

 

Udvikling i Danmarks BNP 1999-2010, fra Bobler og finanskrise. Danske kon-

junkturudsving 1999-2010. 

EU kommissionens forårsprognose 2017: https://www.eu.dk/da/fakta-om-

eu/statistik/vaekst-i-bnp 

Udvikling i arbejdsløshed i Danmark fra 1999-2010, fra Bobler og finanskrise. 

Danske konjunkturudsving 1999-2010. 

Arbejdsløshed i EU: https://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/statistik/arbejdsloeshed 

Uddrag af Rangvid rapporten.  

Udvikling i boligpriser fra 1999-2010, fra Bobler og finanskrise. Danske konjunk-

turudsving 1999-2010. 

https://www.youtube.com/watch?v=yGN7VkXIprw  

https://www.youtube.com/watch?v=Lk4IWkFpA0s  

https://www.youtube.com/watch?v=qmVO9JGkhPw 

 

https://skat.dk/skole.aspx?oId=2244663 

http://politiken.dk/indland/politik/art5479833/Corydon-Konkurrencestat-er-ny-

velf%C3%A6rdsstat 

Den langsomme erosion af velfærdsstaten. Artikel fra Arbejder Bevægelsens Er-

hvervsråd d. 31 december 2016.   

Flere udsatte må bede organisationer om mad. Fra Kristeligt-Dagblad.dk d. 2 

november 2018.   

 

https://vimeo.com/249491185
https://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/statistik/vaekst-i-bnp
https://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/statistik/vaekst-i-bnp
https://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/statistik/arbejdsloeshed
https://www.youtube.com/watch?v=yGN7VkXIprw
https://www.youtube.com/watch?v=Lk4IWkFpA0s
https://www.youtube.com/watch?v=qmVO9JGkhPw
https://skat.dk/skole.aspx?oId=2244663
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Om-

fang 

 

Medio oktober til ultimo december 

Særli-

ge 

fo-

kus-

punk-

ter 

Faglige mål 
 
  
Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge 

aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og disku-

tere 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 glo-

bale forhold  



 

Side 11 af 24 

 

  

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 diskutere 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 

digitale hjælpemidler  

̶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.  

 

 

 

Faglige begreber, modeller og teorier 
- Velfærdsstatsmodeller 

o Universelle model 

o Residuale model 

o Centraleuropæiske model 

- Velfærdstrekanten 

- Velfærdsstatens udfordringer 

o Demografien 

o Stigende individualisering 

o Stigende forventninger 

o Immigration 

o International konkurrence 

- Markedsstyring <> politisk styring af velfærd 

- Privatisering 

- Udlicitering 

- Brugerbetaling 
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- Ideologier 

o Liberalisme: klassisk liberalisme, moderne liberalisme og socialli-

beralisme 

o Konservatisme: Klassisk konservatisme, moderne konservatisme, 

nykonservatisme og socialkonservatisme.  

o Socialisme: Revolutionær socialisme, reformsocialisme, moderne 

socialisme og socialdemokratisme 

- Maslows behovspyramide 

- BNP og økonomisk vækst 

- Konjunkturer 

o Høj 

o Lav 

o Opgang 

o nedgang 

- Inflation 

- Deflation 

- Det økonomiske kredsløb 

- Økonomiske systemer 

o Markedsøkonomi incl prismekanisme 

o Planøkonomi 

o Blandingsøkonomi 

- Økonomiske mål 

- Arbejdsløshedsformer 

o Struktur 

o Konjunktur 

o Friktion 

o Sæson 

- Økonomisk politik 

o Kontraktiv og ekspansiv finanspolitik 
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o Valutakurspolitik 

 Fastkurspolitik 

o Pengepolitik 

o Indkomstpolitik 

o Arbejdsmarkedspolitik 

- Progressive skattesystem 

- Generel forståelse for betydningen af skattesystemet 

- Konkurrencestaten 

o De fire karakteristika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væ-

sent-

ligste 

ar-

bejds-

for-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 

4 

 

Hvem bliver valgets vindere og hvorfor? 

Ind-

hold Kerne stof 
 

politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd  

̶magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk sam-

fund, herunder ligestilling mellem kønnene  
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̶politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske 

systemer i Danmark og EU.  

 
komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode.  

 

Samfundsfag B&C, kapitel 4, 5, 6, 9,  12, 13, 14 og 16. 

 

Luk samfundet op kapitel 7 

 

 

Supplerende materiale 
 

TV-avisen hver eller hver anden uge. 

 

Partiernes hjemmesider og partiernes mærkesager 

Hvad et politisk parti er 

https://www.youtube.com/watch?v=DEmDf8D1ngQ  

 

Hvad en politiker laver 

https://www.youtube.com/watch?v=6FxnLWbOOmg  

Direkte og repræsentativt demokrati 

https://www.youtube.com/watch?v=Ll3FN3_7Obs 

 

Folkeafstemninger: Direkte demokrati eller en utrolig dårlig idé?  1. juli 

2016 Information.dk  

DEBATINDLÆG JP.DK 10.04.2016 KL. 06:00 Et demokratisk opråb: Vi skal have ind-

ført det direkte demokrati  

www.Grundloven.dk 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/detektor-forstaa-magtens-tredeling-i-

usa 

 

Det danske retssystem: 

 http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/med-doeden-til-foelge  

http://www.ft.dk/Demokrati/Grundloven/Hvad%20siger%20grundloven/Kapitel%208_Borgernes

https://www.youtube.com/watch?v=DEmDf8D1ngQ
https://www.youtube.com/watch?v=6FxnLWbOOmg
https://www.youtube.com/watch?v=Ll3FN3_7Obs
http://www.grundloven.dk/
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/med-doeden-til-foelge
http://www.ft.dk/Demokrati/Grundloven/Hvad%20siger%20grundloven/Kapitel%208_Borgernes%20rettigheder.aspx
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%20rettigheder.aspx   

 http://gymnasie.kenddinret.dk/video-film/  

 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/df-vil-foelge-ungarn-stoejberg-skal-traekke-danmark-

ud-af-afrika-aftale 

 

EU: 

  

https://danskfolkeparti.dk/eu/   

http://enhedslisten.dk/politikomraade/eu  

http://www.folkebevaegelsen.dk/det-mener-vi/  

”kampen om kemikalierne”: http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-

1&page=1&pageSize=6&search=kampen%20om%20kemikalierne&orderby=title&Search

ID=0f3ea99e-9a0c-4828-88ff-eaea34c1f669&index=2  

http://nyheder.tv2.dk/2015-12-04-eu-forsker-om-resultatet-derfor-stemte-danskerne-nej   

http://www.b.dk/politiko/gallupmaaling-derfor-stemte-vi-nej  

 https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/mettes-valgoplaeg-nedslidte-skal-

have-ret-til-tidlig-pension/7484771  

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11141374/overblik-parter-frygter-tidlig-pension-for-

ikkenedslidte/  

https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/saadan-vandrer-vaelgerne 

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10995230/sordfoerer-derfor-er-vores-

udlaendingepolitik-aendret-markant-de-seneste-2030-aar 

https://politiken.dk/indland/politik/politikfakta/art5024949/Her-er-Enhedslistens-typiske-

v%C3%A6lger  

MITCFU: Med døden til følge 

 

Her er den typiske v-vælger. www.altinget.dk d. 17 november 2018.  

https://www.bt.dk/politik/reda-aly-er-muslim-derfor-stemmer-jeg-dansk-folkeparti 

https://finans.dk/finans/politik/ECE7776519/S%C3%A5dan-stemmer-danskerne-efter-

http://www.ft.dk/Demokrati/Grundloven/Hvad%20siger%20grundloven/Kapitel%208_Borgernes%20rettigheder.aspx
http://gymnasie.kenddinret.dk/video-film/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/df-vil-foelge-ungarn-stoejberg-skal-traekke-danmark-ud-af-afrika-aftale
https://www.dr.dk/nyheder/politik/df-vil-foelge-ungarn-stoejberg-skal-traekke-danmark-ud-af-afrika-aftale
https://danskfolkeparti.dk/eu/
http://enhedslisten.dk/politikomraade/eu
http://www.folkebevaegelsen.dk/det-mener-vi/
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=kampen%20om%20kemikalierne&orderby=title&SearchID=0f3ea99e-9a0c-4828-88ff-eaea34c1f669&index=2
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=kampen%20om%20kemikalierne&orderby=title&SearchID=0f3ea99e-9a0c-4828-88ff-eaea34c1f669&index=2
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=kampen%20om%20kemikalierne&orderby=title&SearchID=0f3ea99e-9a0c-4828-88ff-eaea34c1f669&index=2
http://nyheder.tv2.dk/2015-12-04-eu-forsker-om-resultatet-derfor-stemte-danskerne-nej
http://www.b.dk/politiko/gallupmaaling-derfor-stemte-vi-nej
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/mettes-valgoplaeg-nedslidte-skal-have-ret-til-tidlig-pension/7484771
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/mettes-valgoplaeg-nedslidte-skal-have-ret-til-tidlig-pension/7484771
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11141374/overblik-parter-frygter-tidlig-pension-for-ikkenedslidte/
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11141374/overblik-parter-frygter-tidlig-pension-for-ikkenedslidte/
https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/saadan-vandrer-vaelgerne
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10995230/sordfoerer-derfor-er-vores-udlaendingepolitik-aendret-markant-de-seneste-2030-aar
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10995230/sordfoerer-derfor-er-vores-udlaendingepolitik-aendret-markant-de-seneste-2030-aar
https://politiken.dk/indland/politik/politikfakta/art5024949/Her-er-Enhedslistens-typiske-v%C3%A6lger
https://politiken.dk/indland/politik/politikfakta/art5024949/Her-er-Enhedslistens-typiske-v%C3%A6lger
http://www.altinget.dk/
https://www.bt.dk/politik/reda-aly-er-muslim-derfor-stemmer-jeg-dansk-folkeparti
https://finans.dk/finans/politik/ECE7776519/S%C3%A5dan-stemmer-danskerne-efter-indkomst-og-uddannelse/?ctxref=ext
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indkomst-og-uddannelse/?ctxref=ext 

Mette Thiesen - Noget lugter i folkeskolen. Blog fra www.bt.dk d. 11 april 2018.   

Ingen folkeskole og markant mindre stat: sådan vil Nye Borgerlige forandre Danmark. 

Uddrag af en artikel fra www.kristeligt-dagblad.dk d. 26 oktober 2018  

Meningsmåling fra dr.dk d.16 november 2018.11.27  

https://www.dr.dk/nyheder/politik/uffe-elbaek-om-det-foerste-
borgerforslag-det-er-en-stor-dag-demokratiet 

ttps://www.information.dk/telegram/2017/10/drs-seerredaktoer-historien-danmark-politisk-

indblanding-uforeneligt-veludviklet-demokrati  

https://politiken.dk/kultur/medier/art6652764/Dansk-Folkeparti-lancerer-

%C2%BBuafh%C3%A6ngigt%C2%AB-netmedie  

 

Politiken d. 26 februar 2018: Henrik Sass Larsen - jeg blev ramt af en depression.  

Henrik Sass Larsen om kun at give et interview i kvartalet: 

http://nyheder.tv2.dk/video/c2FzczI  

 

https://journalisten.dk/sadan-vil-sociale-medier-pavirke-folketingsvalget  

https://journalistforbundet.dk/nyhed/politikere-pa-sociale-medier-en-fordel-eller-en-fare  

Russisk påvirkningsmaskine gik i kamp for brexit. 16. november 2017 Jyllands-

Posten  

 

https://www.berlingske.dk/samfund/se-billederne-her-er-valgets-vindere-og-tabere  

www.altinget.dk d. 17 september 2015: det lærte vi af valget. 

https://www.bt.dk/politik/ubetinget-vinder-valgets-store-taber-og-lussing-af-danskerne-det-

skriver-aviserne-  

 Meningsmåling fra www.altinget.dk d. 4 marts 2019 

2019 bliver et stort politisk år (uddrag). Artikel fra www.tv2.dk d. 27 december 2018 

Valgforsker: Socialdemokratiets strammerkurs sikrer rødt flertal. Artikel fra www.altinget.dk d. 14 ja-

nuar 2019. 

Røde partier truer med støtten til S efter nye Sjælsmark-tal. Artikel fra www.altinget.dk d. 27 februar 

2019.  

https://finans.dk/finans/politik/ECE7776519/S%C3%A5dan-stemmer-danskerne-efter-indkomst-og-uddannelse/?ctxref=ext
http://www.bt.dk/
http://www.kristeligt-dagblad.dk/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/uffe-elbaek-om-det-foerste-borgerforslag-det-er-en-stor-dag-demokratiet
https://www.dr.dk/nyheder/politik/uffe-elbaek-om-det-foerste-borgerforslag-det-er-en-stor-dag-demokratiet
https://politiken.dk/kultur/medier/art6652764/Dansk-Folkeparti-lancerer-%C2%BBuafh%C3%A6ngigt%C2%AB-netmedie
https://politiken.dk/kultur/medier/art6652764/Dansk-Folkeparti-lancerer-%C2%BBuafh%C3%A6ngigt%C2%AB-netmedie
http://nyheder.tv2.dk/video/c2FzczI
https://journalistforbundet.dk/nyhed/politikere-pa-sociale-medier-en-fordel-eller-en-fare
https://www.berlingske.dk/samfund/se-billederne-her-er-valgets-vindere-og-tabere
http://www.altinget.dk/
https://www.bt.dk/politik/ubetinget-vinder-valgets-store-taber-og-lussing-af-danskerne-det-skriver-aviserne-
https://www.bt.dk/politik/ubetinget-vinder-valgets-store-taber-og-lussing-af-danskerne-det-skriver-aviserne-
http://www.altinget.dk/
http://www.tv2.dk/
http://www.altinget.dk/
http://www.altinget.dk/
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Om-

fang 

 

Primo januar til medio marts 

Sær-

lige 

fo-

kus-

punk

ter 

Faglige mål i fokus 
 
anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige pro-
blemstillinger 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  

̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere 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 diskutere problemstillinger og konkludere  

̶ påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller samt 

egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler  

̶ formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med an-

vendelse af fagets terminologi  

̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig 

dialog.  

 

Faglige begreber og modeller, som kursisterne har lært i forløbet og 
skal kunne anvende 
 

- De politiske partiers ideologier og mærkesager 

- Hvad et politisk parti er og det funktion 

- Demokratityper 

o Repræsentativt 

o Direkte 

- Demokratiopfattelser 

o Konkurrence 

o Deltagelses 

- Eastons definition af politik 



 

Side 18 af 24 

- Grundlovens ånd 

- Magtens tredeling 

- Magtens tredeling i EU 

- Retssystemet og dets formål 

- Regeringsdannelse 

o Forholdstalsvalg 

o Spærregrænsen 

o Dronningerunde 

o Parlamentarisme 

o Positiv <> negativ parlamentarisme 

o Mistillidskvotum 

- Globalisering og menneskerettigheder 

o FN 

o universelle menneskerettigheder"? 

o Naturret og positiv ret 

o Folkeretten? 

o Kulturrelativisme? 

o Asian Values 

o Politisk, økonomisk og kulturel globalisering 

- Magtformer 

o Magt som besiddelse 

o Magt som relation 

o Strukturel magt 

o Diskursiv magt 

- Molins model  

- Vælgeradfærd 

o Egoistisk stemmeadfærd 

o Sociotropisk stemmeadfærd 

- Vælgertyper 

Marginalvælger 

Kernevælger 

- Vælgeradfærd 

Egoistisk eller sociotropisk 

- medieret information  

- Medialisering  
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- Klassiske massemedier 

- Digitale medier 

- Sociale medier 

- Kanyle teorien 

- To-trinshypotesen 

- Reference modellen 

- Defensivt spin eller offensivt spin 

- Proaktivt eller reaktivt spin 

- Priming og framing 

- Hadefulde ytringer 

- Demokratisk dialog 

- Digitale bobler 

- Alternative fakta 

- Ekkokamre 

- Fake news 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væ-

sent-

ligst

e 

ar-

bejd

sfor

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Titel 5 

 

Danmark og verden 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og suppleren-

de stof 

 

Kernestof 
 

  

social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark.  

 

politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de 

politiske systemer i Danmark og EU.  

 

globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, 

herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold.  

 

komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode.  

 

Samfundsfag B&C, Systime E-bog: https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=185, 

https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=215,  https://samf-

bc.systime.dk/index.php?id=187, https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=220, 

https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=221, https://samf-

bc.systime.dk/index.php?id=222, https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=223 

 

 

 

 

Supplerende materiale 

TV-avisen hver eller hver anden uge. 

 

http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-07-23-danmark-bliver-tredjehaardest-ramt-af-

brexit 

https://www.fyens.dk/danmark/Otte-ud-af-ti-danskere 

-Menneskerettigheder-er-vigtige/artikel/3306850  

https://www.jv.dk/indland/FN-chef-er-serioest-bekymret- 

over-regeringens-Lindholm-center/artikel/2668507  

https://www.tvmidtvest.dk/artikel/udlaendingestramninger 

https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=185
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=215
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=187
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=187
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=220
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=221
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=222
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=222
https://samf-bc.systime.dk/index.php?id=223
http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-07-23-danmark-bliver-tredjehaardest-ramt-af-brexit
http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-07-23-danmark-bliver-tredjehaardest-ramt-af-brexit
https://www.fyens.dk/danmark/Otte-ud-af-ti-danskere
https://www.jv.dk/indland/FN-chef-er-serioest-bekymret-
https://www.tvmidtvest.dk/artikel/udlaendingestramninger
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-kraenker-maaske-menneskerettigheder  

https://www.fyens.dk/indland/DF-Europaeisk-konvention 

-skal-skrives-ud-af-dansk-lov/artikel/3200151  

https://amnesty.dk/nyhedsliste/2018/det-danske-paradoks  

BT d. 19 november 2015: Her er 8 konkrete punkter, hvor EU påvirker din hverdag.  

http://www.eu.dk/spoergsmaal%20og%20svar%20folder/hvad%20er% 

20schengensamarbejdet  

 https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/dom-har-lempet-dansk-udl%C3% 

A6ndingepolitik   

https://www.nyidanmark.dk/da/Words%20and%20Concepts%20Front%20 

Page/US/Asylum/The_Dublin_Regulation  

https://www.youtube.com/watch?v=CFTTGqT9w44 

https://www.altinget.dk/eu/artikel/taenketank-eu-medlemskab-er-en-rigtig-god-

forretning  

https://www.altinget.dk/eu/artikel/danskerne-tvivler-paa-eu-som-

overskudsforretning 

https://www.seomondo.dk/eksport/danmarks-eksport 

https://finans.dk/erhverv/ECE10579736/ 

social-dumping-i-byggeriet-runder-halv-milliard/?ctxref=ext 

Europas grænsekrise, fra mitCFU.dk 

http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20703&sid=indv2015 

http://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-med-indvandrerbaggrund-er-splittede-

mellem-liv  

www.eb.dk d. 14 november 2017: Kioskejer - vi bor slet ikke i Danmark herude.  

www.eb.dk 14 november 2017: Beboer demokrat - politikerne overdriver.  

 https://www.information.dk/debat/2016/10/unge-indvandrere-oensker-slet-vaere-

danske 

   

https://www.fyens.dk/indland/DF-Europaeisk-konvention
https://amnesty.dk/nyhedsliste/2018/det-danske-paradoks
http://www.eu.dk/spoergsmaal%20og%20svar%20folder/hvad%20er%25
https://www.nyidanmark.dk/da/Words%20and%20Concepts%20Front
https://www.youtube.com/watch?v=CFTTGqT9w44
https://www.altinget.dk/eu/artikel/taenketank-eu-medlemskab-er-en-rigtig-god-forretning
https://www.altinget.dk/eu/artikel/taenketank-eu-medlemskab-er-en-rigtig-god-forretning
https://www.altinget.dk/eu/artikel/danskerne-tvivler-paa-eu-som-overskudsforretning
https://www.altinget.dk/eu/artikel/danskerne-tvivler-paa-eu-som-overskudsforretning
https://www.seomondo.dk/eksport/danmarks-eksport
https://finans.dk/erhverv/ECE10579736/
http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20703&sid=indv2015
http://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-med-indvandrerbaggrund-er-splittede-mellem-liv
http://videnskab.dk/kultur-samfund/unge-med-indvandrerbaggrund-er-splittede-mellem-liv
http://www.eb.dk/
http://www.eb.dk/
https://www.information.dk/debat/2016/10/unge-indvandrere-oensker-slet-vaere-danske
https://www.information.dk/debat/2016/10/unge-indvandrere-oensker-slet-vaere-danske
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Omfang 

 

Ultimo marts til maj 

Særlige fo-

kuspunkter Faglige mål 
 

- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at un-

dersøge 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  

- 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  

- formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bear-

bejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til 

at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere  

- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, 

diagrammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med 

brug af digitale hjælpemidler  

- 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 eg-

ne synspunkter og indgå i en faglig dialog.  

 

Faglige begreber, modeller og teorier 
 

 Globalisering  

 De tre former for globalisering  

 betalingsbalancen,   

 bytteforhold,   

 lønkonkurrencevne,  

 outsourcing,   

 protektionisme,   
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 WTO  

 Interdependens  

 Asian Values  

 Folkeretten   

 Humanitær intervention,  

 Ikke-interventionsprincippet,   

 kulturrelativisme,  

 Territorial højhed,  

 Universelle menneskerettigheder  

 Schengen,   

 Metock dommen,   

 Dublin forordningen  

 Det økonomiske samarbejde i EU  

 Toldunion  

 Et fællesmarked  

 Et indre marked  

 EU's landbrugspolitik.  

 ØMU'ens tre faser.  

 konvergenskravene  

 EU's frie bevægelighed  

 Migrant  

 Flygtning  

 FNs flygtningekonvention  

 Push og pull faktor  

 Hyllands identitetsformer  

 Binde-streg  

 Kreolsk  

 Ren  

 Integration  

 De tre integrationsformer  

 Assimilation  

 Pluralistisk  

 Segregation  

 Kulturformer  

 Majoritetskultur  

 Minoritetskultur  
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


