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Undervisningsbeskrivelse  
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Titel 1 

 

Velfærdsstatens udfordringer 

Indhold Kernestof: 

 

C samfundet - i flere perspektiver, side 11-32 

https://www.youtube.com/watch?v=MdK2a4KdXFQ 
 
Supplerende stof: 

 

Velfærdsudgifter 
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-01-16-fakta-om-udgifter-til-
velfaerd  
 
Opgavefordeling mellem stat, regioner og kommuner 
https://www.dr.dk/ligetil/indland/overblik-saadan-bliver-danmark-styret  
 
Hvad går vores skattekroner til? 
https://www.facebook.com/cepos/videos/377442529731526/?v=3774425297315
26  
 
Foredrag om velfærdsmodellerne 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWyqngvycnI 
 
Overblik: Her er partiernes mærkesager 

https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/overblik-her-er-partiernes-
maerkesager 
 
Finansloven 
https://faktalink.dk/titelliste/finansloven 
 
Vi er gået fra omsorg til motivering og kontrol 
https://www.youtube.com/watch?v=ryHoPiE4zao 
 
Udvikling i partiernes medlemstal 
https://www.ft.dk/~/media/sites/ft/pdf/partier/om-politiske-partier/tal-og-fakta-
om-partier/partiernes-medlemstal-fra-1960.ashx?la=da 
 
Powerpoint om velfærds- versus konkurrencestat 

Omfang 

 

 24 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

- introduktion til samfundsfaglige metoder og 

- taksonomiske niveauer 

- velfærdsstaten/velfærdssamfundet under forandring 

- partierne, ideologierne og velfærd 

https://www.youtube.com/watch?v=MdK2a4KdXFQ
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-01-16-fakta-om-udgifter-til-velfaerd
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-01-16-fakta-om-udgifter-til-velfaerd
https://www.dr.dk/ligetil/indland/overblik-saadan-bliver-danmark-styret
https://www.facebook.com/cepos/videos/377442529731526/?v=377442529731526
https://www.facebook.com/cepos/videos/377442529731526/?v=377442529731526
https://www.youtube.com/watch?v=ZWyqngvycnI
https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/overblik-her-er-partiernes-maerkesager
https://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/overblik-her-er-partiernes-maerkesager
https://faktalink.dk/titelliste/finansloven
https://www.youtube.com/watch?v=ryHoPiE4zao
https://www.ft.dk/~/media/sites/ft/pdf/partier/om-politiske-partier/tal-og-fakta-om-partier/partiernes-medlemstal-fra-1960.ashx?la=da
https://www.ft.dk/~/media/sites/ft/pdf/partier/om-politiske-partier/tal-og-fakta-om-partier/partiernes-medlemstal-fra-1960.ashx?la=da
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- synopsistræning 

Væsentligste 

arbejdsforme

r 

- Klasseundervisning 

- Pararbejde 

- Gruppearbejde 

- Elevoplæg 

- selvstændig individuel arbejde 

 

 

Titel 2 

 

Den ulige verden 

Indhold Kernestof: 

 

C samfundet - i flere perspektiver, side 73-100, side 105-111 

 

Supplerende stof: 

 

Er Danmark er meget ulige eller lige land, 1 side 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/faktatjek-er-danmark-et-meget-ulige-eller-
lige-land#!/ 
 

Udkantsdanmark og den nye ulighed; På røven i Nakskov; 8,23 min. 
https://www.youtube.com/watch?v=k_IPSqbp8Es 
 
Hvordan skal udkantsdanmarks problematikker håndteres? Opgavesæt 
 
Hvilke konsekvenser ah uligheden for sammenhængskræften i samfundet? 
Opgavesæt 
 
En syg forskel (uddrag) 

hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011605232045 
 

Omfang 

 

12 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

- økonomisk, kulturel, social og helbredsmæssig ulighed 

- ulighed og geografiske forskelle 

- centraliseringen af den offentlige forvaltning 

- taksonomiske niveauer 

- fagbegreber og teorier 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning 

- Par- og gruppearbejde 

- Selvstændig individuelt arbejde 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/faktatjek-er-danmark-et-meget-ulige-eller-lige-land#!/
https://www.dr.dk/nyheder/indland/faktatjek-er-danmark-et-meget-ulige-eller-lige-land#!/
https://www.youtube.com/watch?v=k_IPSqbp8Es
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Titel 3 Globalisering - EU og den store verden 

Indhold Kernestof 

 

C samfundet - i flere perspektiver, side 35-41, side 44-68 

 
Supplerende stof 

Fra finanskrise til økonomisk krise 

https://www.youtube.com/watch?v=xR6IBl0XjV8 

Udviklingen i BNP og arbejdsløsheden i udvalgte lande 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC
/WEOWORLD  

https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOW
ORLD  

Den kinesiske drøm 

https://youtu.be/RGnRsPvwmMA 

Indvandring til Danmark 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/polakker-indere-eller-tyrkere-hvilke-
befolkningsgrupper-er-stoerst-i-danmark 

Forskellige befolkningsgruppers nettobidrag til offentlige finanser i Danmark 

https://www.fm.dk/oekonomi-og-tal/oekonomisk-analyse/2019/indvandreres-
nettobidrag-til-off-finanser-i-2016 

Powerpoint oplæg om den globale udvikling efter 2. verdenskrig 

Tværfaglig opgave i samarbejde med engelskundervisningen: Den lille og den 
store historie: 

Make America great again 

https://www.donaldjtrump.com/ 

The widening trade gab 

https://www.youtube.com/watch?v=xR6IBl0XjV8
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://youtu.be/RGnRsPvwmMA
https://www.dr.dk/nyheder/indland/polakker-indere-eller-tyrkere-hvilke-befolkningsgrupper-er-stoerst-i-danmark
https://www.dr.dk/nyheder/indland/polakker-indere-eller-tyrkere-hvilke-befolkningsgrupper-er-stoerst-i-danmark
https://www.fm.dk/oekonomi-og-tal/oekonomisk-analyse/2019/indvandreres-nettobidrag-til-off-finanser-i-2016
https://www.fm.dk/oekonomi-og-tal/oekonomisk-analyse/2019/indvandreres-nettobidrag-til-off-finanser-i-2016
https://www.donaldjtrump.com/
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http://www.kina-historie.dk/kinas-udenrigspolitik.asp 

Donald Trump kan ende med at ændre verdensordenen, Jyllandsposten, 
12.2.2019 

Modstand mod globalisering bag USA's valg, Modkraft, 19.11.2016 

Trump i tale til FN-møde: 'Fremtiden tilhører ikke globalister. Den tilhører 
patrioter', 24.9.2019 

De fire største økonomiers andel af verdens samlede BNP 

https://friisberg.wordpress.com/2010/12/20/hvornar-overhaler-kinas-bnp-usas/ 

Omfang  24 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

- at kunne forstå, undersøge og diskutere globaliseringens muligheder og  

  udfordringer 

- fra frihandel til protektionisme 

- fra international samarbejde til nationalisme 

- fordele og ulemper ved globaliseringen 

- tværfaglig arbejde med fokus på USA og globaliseringen 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- individuelt arbejde 

- tavleundervisning 

- gruppearbejde 

- diskussion i klassen 

- gruppefremlæggelse af tværfaglig opgave i eksamensform 

 

Titel 4 Demokratiet under pres 

Indhold Kernestof 
 
C samfundet - i flere perspektiver, side 115-123, side 131-150 

 
Supplerende stof 
 
Frafaldstal på HF - en opgave om visuel vinkling af en nyhed 
https://vuc.dk/nyheder/hf-i-tal/ 
 
Ny bog: En udemokratisk statsadel har sat sig på magten i Danmark, 
Berlingske, 10.10.2017 
 
Sammenhæng mellem uddannelsesbaggrund og tillid til politikerne 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/taet-paa-hver-anden-
dansker-stoler-ikke-paa-folketinget 

 
Sammenhæng mellem økonomisk udvikling i tillid til politikerne 

http://www.kina-historie.dk/kinas-udenrigspolitik.asp
https://friisberg.wordpress.com/2010/12/20/hvornar-overhaler-kinas-bnp-usas/
https://vuc.dk/nyheder/hf-i-tal/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/taet-paa-hver-anden-dansker-stoler-ikke-paa-folketinget
https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/taet-paa-hver-anden-dansker-stoler-ikke-paa-folketinget
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https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/efter-15-aars-nedtur-vaelgerne-
har-faaet-mere-tillid-til-politikkerne 
 

Demokratiets krise i international kontekst 
https://youtu.be/1YqxjOPwqEw 

Omfang 18 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

- den virkelighedsnære parlamentariske styringskæde  

- demokratibegrebet 

- forskellige styreformer 

- partier under forandring 

- vælger under forandring 

- mediernes inklusive de sociale mediers rolle 

- demokratiet under pres 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- individuelt arbejde 

- individuelt skriftlig opgaveløsning 

- gruppearbejde 

- klassediskussion 

 

Titel 6 Ungdomsliv 

Indhold Kernestof 
 

Samf på B - Din grundbog om sociologi, politik og økonomi, side 18-23, side 27-
40, side 42-48 
 
Supplerende stof 
 
Andelen af børn i daginstitution 
Udviklingen i størrelsen på husstande 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/statistik-
familieliv-1950-2007/  

Medieforbrug blandt unge 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28056 

Unges deltagelse i civilsamfundet 

http://www.tuborgfondet.dk/wp-content/media/2018/06/Unges-deltagelse-i-
civilsamfundet_Kortlaegning-_Online-version_01062018.pdf 

Danmarks forskellige familieformer 

https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/efter-15-aars-nedtur-vaelgerne-har-faaet-mere-tillid-til-politikkerne
https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/efter-15-aars-nedtur-vaelgerne-har-faaet-mere-tillid-til-politikkerne
https://youtu.be/1YqxjOPwqEw
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/statistik-familieliv-1950-2007/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/statistik-familieliv-1950-2007/
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28056
http://www.tuborgfondet.dk/wp-content/media/2018/06/Unges-deltagelse-i-civilsamfundet_Kortlaegning-_Online-version_01062018.pdf
http://www.tuborgfondet.dk/wp-content/media/2018/06/Unges-deltagelse-i-civilsamfundet_Kortlaegning-_Online-version_01062018.pdf
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https://livsstil.tv2.dk/samliv/2016-07-31-her-er-danmarks-37-forskellige-
familieformer  

Det perfekte er blevet det nye normale: Unge har høje krav til sig selv  

Kilde: https://altompsykologi.dk/2017/08/psykologen-boern-skal-have-det-
godt/  

Omfang 12 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

- forståelse for sociologiske teorier og deres samfundsmæssige kontekst 

- arbejde kvalitativ, kvantitativ og komparativ 

- anvendelse af fagbegreber i forhold til statistisk materiale og forskellige typer 

tekstbilag 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- individuelt og gruppearbejde 

- klasseundervisning 

 

Titel 6 Repetition 

Indhold Gennemgang af fagbegreber, teorier og modeller, som vi har arbejdet med i 

ovenstående temaer 

Omfang 9 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

- anvendelse af fagbegreber, teorier og modeller  

- arbejde kvalitativ, kvantitativ og komparativ 

- synopsistræning 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- individuelt arbejde 

- parvis og gruppearbejde 

- klasseundervisning 

 

https://livsstil.tv2.dk/samliv/2016-07-31-her-er-danmarks-37-forskellige-familieformer
https://livsstil.tv2.dk/samliv/2016-07-31-her-er-danmarks-37-forskellige-familieformer

