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

 
Titel 1 
 

Ulighed i Danmark  

Indhold Kernestof:  
 
Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2019). ”Luk samfundet op!”. Forlag: Co-
lumbus. Side 31-38; 67-69; 95-98; 98-107; 110-116; 205-208.  
 
Supplerende materiale:  

‐ Dr.dk (2016). ”En syg forskel”. Part 1 (45 min.) 
‐ Dr.dk dokumentar (2015). ”Blok på bistand”. Part 1. (30 min.) 
‐ Dr.dk (19. aug. 2019). ”Uligheden stiger” 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/uligheden-stiger-paa-ti-aar-er-
toppen-stukket-af-med-over-5000-kroner-om-maaneden   

‐ Jyllands-Posten (august 2020). ”Polarisering har stor betydning” 
‐ Jyllands-Posten (maj 2021). ”Feriepenge sender børn under fattigdoms-

grænsen” 
‐ Diverse statistik   
‐ Kvinfo.dk: ”Fødte uden for ægteskab 1901-2014”.  
‐ Kvinfo.dk: ”Fertilitet 1901-2014” 

 
 

Omfang 
 

24 lektioner á 45 minutter  

Særlige fokus-
punkter 

I dette forløb har kernestof været følgende:  
 

‐ Identitetsdannelse og socialisering  
‐ Sociale og kulturelle forskelle  
‐ Politiske ideologier  

 
Af samfundsfaglige begreber, teori og modeller har forløbet haft fokus på følgen-
de:  

‐ Ideologier (liberalisme, konservatisme, socialisme, socialliberalisme og so-
cialdemokratisme  

‐ Socialisering herunder primære, sekundære, dobbeltsocialisering, normer  
‐ Anthony Giddens begreber: aftraditionalisering, individualisering i det 

senmoderne samfund  
‐ Velfærdsmodeller - socialdemokratiske, konservative og liberale  
‐ Pierre Bourdieu (habitus, økonomiske, kulturel og social kapital, felt)  
‐ Levevilkår: social stratifikation, social arv, social mobilitet, absolut og rela-

tiv fattigdom, marginalisering.    
 
I forhold til de faglige mål så har følgende været i spil:  
 

‐ Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at re-
degøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger 
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herpå.   
‐ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at 

forklare og diskutere samfundsmæssige problemer  
‐ undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale 

og kulturelle mønstre  
‐ formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af 

digitale hjælpemidler 
‐ ̶ formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med an-

vendelse af fagets begreber 
‐ ̶ argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en 

faglig dialog. 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, notatteknik, analyser af artikler, statistisk materiale og dokumentar, 
gruppearbejde og pararbejde, matrixøvelser. Forløbet afsluttet med en eksamens-
øvelse.   
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Dansk politik  

Indhold Kernestof:  
Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2019). ”Luk samfundet op!”, Forlag: Co-
lumbus. S. 67-68; 93-95; 110-124; 133-137.        
   
 
Supplerende materiale:  
 
Altinget.dk (14. sep. 2019).”Radikale, DF og Socialdemokratiet holder landsmøder: 
Mød deres vælgere”. http://kortlink.dk/altinget/22rsn  
 
Altinget.dk (aug. 2019) Ny valganalyse: Socialdemokratiet genvandt titlen som ar-
bejdernes part” 
 
Altinget.dk (2021) ”Holstein: Syrien-kovending er et personligt nederlag for Mette 
Frederiksen” 
 
Altinget.dk (16. juni 2019). ”Aftale: Her er de 18 sider, der gør Mette Frederiksen til 
statsminister”. http://kortlink.dk//22vag  
 
Berlingske.dk https://www.berlingske.dk/danmark/19-boern-i-syrien-deler-
danskerne-paa-midten  
 
Danmarks statistik. ”Valgresultater folketingsvalget 2019”. 
https://www.dst.dk/valg/Valg1684447/valgopg/valgopg.htm   
 
Det danske valgprojekt (3. udgave, april 2016). ”Figur 3: Beslutningstidspunktet for 
stemmeafgivelsen, 1971-2015”. (i alt 0,5 side)   
 
 Dr.dk. Horisont 2016. ”Trumps Amerika”. (i alt 30. min.)      
 
Dr.dk (oktober 2021) ”Tre kvinder og 14 børn fra fangelejre ankommet i Danmark: 
Politikere splittet” 
 
Dr.dk https://www.dr.dk/drtv/se/explainer_-saadan-endte-danske-boern-i-
fangelejre_242040   
 
Mandag morgen (oktober 2021). ”Enkeltsager afgør hvor de unge sætter krydset til 
kommunalvalget”.  
 
Jyllands-Posten (november 2021). ”Nyt nærhedsudspil udskyder de sværeste be-
slutninger”. 
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Omfang 
 

24 lektioner á 45 minutter  

Særlige fokus-
punkter 

Kernestof været følgende:  
 

‐ Politiske partier i Danmark og politiske ideologier  
‐ Sociale og kulturelle forskelle  

 
Af samfundsfaglige begreber, teori og modeller har forløbet haft fokus på følgende: 

‐ Ideologier (Liberalisme, socialisme, konservatisme, socialliberalisme og so-
cialdemokratisme  

‐ Fordelings- og værdipolitik  
‐ Partiadfærd med fokus på Molins model (minus ”personfaktor”) og Downs 

model  
‐ Vælgeradfærd med fokus på Minerva-modellen (den sociologisk model), is-

sue-voting, Anthony Giddens (aftraditionalisering, individualisering), kerne-
vælgere og marginalvælgere.  

‐ Partistruktur med fokus på firepartisystemet, klassepartier og catch-all-
partier  

‐ Populisme   
 
 
I forhold til de faglige mål så har følgende været i spil:  
   

‐ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at 
forklare og diskutere samfundsmæssige problemer  

‐ undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og 
kulturelle mønstre  

‐ formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af 
digitale hjælpemidler 

‐ formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med an-
vendelse af fagets begreber 

‐ argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en fag-
lig dialog. 

 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Læreroplæg, notatteknik, analyser af artikler, statistisk materiale og dokumentar, 
gruppearbejde og pararbejde, matrixøvelser. Projektudarbejde af politiske partier.    
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Retur til forside 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 3 
 

Dansk økonomi  

Indhold Kernestof:  
 
Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2019). ”Luk samfundet op! (3. udga-
ve)”. Forlag: Columbus. S. 110-116; 177-181; 184-200; 201-220.  
 
Supplerende materiale:  
 
Dr.dk (Horisont-udsendelse sep. 2017). ”Jobmiraklets høje pris”  
 
Jyllands-Posten (aug. 2021). ”Dansk økonomi flirter med overophedning i flere 
sektorer” 
 
Regeringen.dk (sep. 2021). ” Danmark kan mere – ti fremskridt til debat” 
 
Danmarks Statistik (aug. 2021). ”Ledigheden” 
 
Danske Bank (19.03.2020). ”Et dybt hul har åbnet sig” 
 
Dr.dk (sep. 2021). ”Konkurrencestaten 2.0”. Deadline - 17. SEP 2021 22:30 | Se 
online her | DRTV  
 
 
 

Omfang 
 

24 lektioner á 45 minutter  

Særlige fokus-
punkter 

I dette forløb har kernestof været følgende:  
 

‐ Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 
‐ Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsin-

strumenter 
‐ Politiske ideologier  
‐ Kvantitativ og kvalitativ metode  

 
Af samfundsfaglige begreber, teori og modeller har forløbet haft fokus på føl-
gende:  

‐ Ideologier (liberalisme, konservatisme, socialisme, socialliberalisme og 
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socialdemokratisme  
‐ Velfærdsmodeller  
‐ Velfærdstrekanten 
‐ Velfærdsstatens interne udfordringer  
‐ Ekspansiv og kontraktiv finanspolitik  
‐ Økonomi med fokus på økonomiske kredsløb og øk. Begreber (BNP, 

inflation, produktivitet, konkurrenceevne, betalingsbalancen)  
‐ Den økonomiske globalisering - eksterne udfordringer  
‐ Konkurrencestaten med fokus på ”fra welfare til workfare”, strukturpoli-

tik (stramningsstrategi og opkvalificeringsstrategi)   
 
I forhold til de faglige mål så har følgende været i spil:  
 

‐ Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at 
redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger 
herpå.   

‐ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at 
forklare og diskutere samfundsmæssige problemer  

‐ formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af 
digitale hjælpemidler 

‐ formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med 
anvendelse af fagets begreber 

‐ argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en 
faglig dialog.  

  
‐ undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet  
 

 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Læreroplæg, notatteknik, analyser af artikler, statistisk materiale og dokumentar, 
gruppearbejde og pararbejde og tillige eksamensøvelse.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 4 
 

Demokrati  

Indhold Kernestof:  
Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2019). ”Luk samfundet op!”. Side 127-
132; 138-158; 167-173.    
 
 
 
Supplerende materiale:  

‐  Ft.dk. ”Hvad bestemmer EU?”. 
https://www.youtube.com/watch?v=7y0IJQHlEEY  

‐ Dr.dk.  https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/din-
stemmeseddel/Esbjerg  

‐ Dr.dk https://www.dr.dk/nyheder/politik/politisk-aftale-om-
oeremaerket-barsel-til-baade-mor-og-far-paa-plads#!/  

‐ Dr.dk. Horisont-udsendelse (marts 2020).  
https://www.dr.dk/drtv/se/horisont_-de-advarede-om-corona_krisen-_-
og-forsvandt_168968   

‐ Dr.dk  https://www.dr.dk/nyheder/indland/staten-tog-hendes-
statsborgerskab-med-et-pennestroeg-i-dag-slaeber-hun-ministerium-i  

‐ Dr.dk. ”Clement kalder jorden”. https://www.dr.dk/drtv/se/clement-
kalder-jorden_-twitter-mod-trump_231849  

‐ Danmarks statistik (2018). ”Valgene til kommunalbestyrelser og regionsråd 
21. november 2017” 

‐ Jyllands-Posten (18. november 2021). ”Her er landets højeste og laveste 
valgdeltagelse”. 

‐ Jyllands-Posten (26. okt. 2019). ”Vermund vil have folkeafstemning om 
lempelse − Venstre blokerer” 

‐ Jyllands-Posten (13. april 2019). ”Hvor stor tillid er du til danske politikere 
i almindelighed” 

‐ Politiken (april 2019). ”Junk news: Mange nye netmedier manipulerer, vild-
leder og stjæler fra andre” 

‐ https://samf.ku.dk/nyheder/ny-analyse-vi-er-paa-vej-mod-et-demokratisk-
a-og-b-hold/KV_RV17_valgdeltagelse.pdf   

‐ https://www.dr.dk/drtv/se/explainer_-forstaa-sagen-om-de-doede-
mink_271994
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‐ Udlændinge-, integrations- og boligministeriet (2016). ”Medborgerskab, li-
gebehandling og selvbestemmelse i Danmark”.    

 
 

Omfang 
 

24 lektioner á 45 minutter  

Særlige fokus-
punkter 

I dette forløb har kernestof været følgende:  
 

‐ Politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng  
‐ Politiske deltagelsesmuligheder 
‐ Kvantitativ og kvalitativ metode  

 
Af samfundsfaglige begreber, teori og modeller har forløbet haft fokus på følgen-
de:  
 

‐ Demokrati  
‐ Direkte og indirekte  
‐ Konkurrence- og deltagelsesdemokrati  
‐ Det politiske system (forholdstalsvalg versus flertalsvalg, parlamentarisme) 
‐ Magtens tredeling  
‐ Ydre påvirkning på den danske beslutningsproces (internationale instituti-

oner, suverænitet, forordninger, direktiver, konventioner)  
‐ Sociale medier i et demokratisk perspektiv (den demokratiske dialog, ekko-

kamre, fake news, postfaktuelt samfund) 
 

      
I forhold til de faglige mål så har følgende været i spil:  
 

‐ Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at re-
degøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger 
herpå.   

‐ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at 
forklare og diskutere samfundsmæssige problemer  

‐ formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af 
digitale hjælpemidler 

‐ formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med an-
vendelse af fagets begreber 

‐ argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en fag-
lig dialog. 
  

‐ undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og 
globale forhold  
 

 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, notatteknik, analyser af artikler, statistisk materiale og dokumentar, 
gruppearbejde og pararbejde, matrixøvelser. Forløbet afsluttet med en eksamens-
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øvelser.   
 

 


