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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

TITEL 1 

 

INTRODUKTION 

Indhold I dette forløb vil du blive introduceret til hvad samfundsvidenskabelig me-

tode er og dermed få en indsigt hvordan du skal arbejde med alle de opga-

ver, som du møder i de kommende moduler.  

Du kan se hvilke fagbegreber og modeller, som du forventes at kunne re-

degøre for og anvende i en faglig samtale (f.eks. eksamen) under ”forlø-

bets fagbegreber og modeller. Det er derfor meget vigtigt at vide hvad dis-

se ord går ud på – i hvert forløbet.  

  

 kapitel 38 og 39 i "Samfundsfag til HF" 

 Metode  

̶ kvantitativ og kvalitativ metode.  

d

e 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Tilpasset den enkelte 



 

Side 3 af 15 

Særlige fo-

kuspunkter Forløbets begreber og modeller  
• Dokumentation 

• Eksempler 

• Faglige begreber 

• Komparativ metode 

• Kvalitativ metode 

• Kvantitativ metode 

• Kriterier 

• Modeller 

• Most different design 

• Most similar design 

• Statistisk usikkerhed 

• Stikprøve 

• Teori og empiri 

• Deskriptiv 

• Indekstal 

• Kildekritik 

• Kurvediagram 

• Normativ 

• Procentpoint 

• Problemformulering 

• Problemstillinger 

• Redegørelse 

• Søjlediagram 

• Synopsis 

• Taksonomi 

• Undersøgelse 

• Vurdering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

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

Titel 2 

 

Velfærd og samfundsøkonomi 

Indhold Beskrivelse af forløbet 
Formålet med dette forløb er, at du bliver introduceret til hvordan samfundsøko-

nomien hænger sammen og får indsigt i hvordan man skal argumentere sam-

fundsfagligt.   

Du vil også blive bekendt med de forskellige former for velfærdsmodeller og 

kommer i dybden med den danske velfærdsstat og dets udfordringer. 

Du skal blive i stand til at undersøge hvilken økonomisk situation, som Danmark 

står i og hvordan dansk økonomi påvirkes af forskellige faktorer samt vurdere på 

hvilke betydninger, at økonomiske beslutninger får. Dette skal du kunne analyse-

re dig frem til vha. faglige begreber og modeller, som du så skal bruge som faglig 

argumentation sammen med den empiri (f.eks. artikler eller statistikker) du får 

stillet til rådighed. 

Derudover vil du lære om hvordan økonomi og politiske beslutninger hænger 

sammen.  

Forløbet bidrager derfor i høj grad til en almen dannelse og viden om samfundet. 

Forløbet består - udover læsning - af tre opgaver. 

 
 Økonomi  
̶ velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund  

 
det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter  
Metode  
̶ kvantitativ og kvalitativ metode.  

 

 

Artikel fra www.finans.dk d. 24. februar 2021 - Se tallene: Disse brancher blev ramt hår-

dest af coronakrisen og Grafer om udvikling i dansk økonomi under Covid-19 krisen - 

fra Graferne er fra: Dansk økonomi har klaret sig godt gennem år ét med corona | 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (ae.dk) 

Pressemeddelelse fra finansministeriet d. 21. marts 2022. 

Publikation fra Nationalbanken om udsigter for dansk økonomi fra. 16. marts 

2022. Uddrag.  

Oversigt over ledighed fra www.dst.dk d. 31 marts 2022 

Betalingsbalancens udvikling fra www.dst.dk d. 11. april 2022.  

Udvikling i overskud/underskud på statens finanser fra www.dst.dk d. 25. marts 

2022. 

Johan Blem Larsen: "BAGGRUND sådan blev 'uendelige dagpenge' til to år", DR.dk, 
12.10.2015  

http://www.finans.dk/
https://www.ae.dk/analyse/2021-03-dansk-oekonomi-har-klaret-sig-godt-gennem-aar-et-med-corona
https://www.ae.dk/analyse/2021-03-dansk-oekonomi-har-klaret-sig-godt-gennem-aar-et-med-corona
http://www.dst.dk/
http://www.dst.dk/
http://www.dst.dk/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/baggrund-saadan-blev-uendelige-dagpenge-til-aar
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Gitte Redder: "Dagpenge er blevet 20 procent ringere på 20 år", Ugebrevet A4, 08.09.2016 

 

: 

FH: "En samlet fagbevægelse: Nu kan vi ikke vente længere på et tryggere dagpengesy-
stem", FHO.dk, 19.03.2021 

Mads Lundby: "FH-forslag om højere dagpenge betyder færre i job", Finans.dk, 27.03.2021 

Lizette Risgaard "Kære Søren Pape...", Facebook-opslag, 26.03.2021 

www.altinget.dk Ældre forsikrer sig imod huller i den offentlige velfærd” 

20 års velfærdsreformer er en ufortalt succeshistorie - Mandag Morgen - Uafhængigt 

innovationshus. Analyser og ny viden. (mm.dk) 

Omfang 

 

Tilpasset den enkelte 

Særlige fokus-

punkter 

 
 Kursisterne skal kunne:  
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle sam-

fundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå  

̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere sam-

fundsmæssige problemer  

̶  

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

̶ undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet  

̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

̶ formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialety-

per til at dokumentere faglige sammenhænge  

̶ 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.  

 

 

Forløbets begreber og modeller 
• Arbejdsløshed 
• Beskæftigelse 
• Betalingsbalancen 
• BNP/BNP pr. indbygger 
• Bæredygtig vækst 
• Den offentlige saldo 
• Eksport/import 
• Forbrugerprisindekset 
• Inflation 
• Vækst i BNP (ofte bare kaldt økonomisk vækst) 
• Beskæftigelsesfrekvens 
• Betalingsbalance 
• Budgetlov 
• Flaskehals 
• Lønpres 
• Priskonkurrenceevne 
• Produktivitet 
• Strukturel konkurrenceevne 
• Strukturel saldo 
• Det økonomiske kredsløb 
• Eksport 
• Import 
• Højkonjunktur 
• Lavkonjunktur 
• Arbejdsmarkedspolitik 
• Belønningsstrategien 

https://www.avisen.dk/top-dagpengedaekning-er-faldet-med-20-procent-paa-20_405229.aspx
https://fho.dk/blog/2021/03/19/en-samlet-fagbevaegelse-nu-kan-vi-ikke-vente-laengere-paa-et-tryggere-dagpengesystem/?fbclid=IwAR3QdG3qWbAaMMXdXC3pLVJpQn5vtnjA0lO3DoglJR8TIQkiPeQ4vymDzF0
https://fho.dk/blog/2021/03/19/en-samlet-fagbevaegelse-nu-kan-vi-ikke-vente-laengere-paa-et-tryggere-dagpengesystem/?fbclid=IwAR3QdG3qWbAaMMXdXC3pLVJpQn5vtnjA0lO3DoglJR8TIQkiPeQ4vymDzF0
https://finans.dk/debat/ECE12859529/fhforslag-om-hoejere-dagpenge-betyder-faerre-i-job/?ctxref=ext
https://www.facebook.com/lrisgaard/posts/285298122984143
http://www.altinget.dk/
https://www.mm.dk/artikel/20-aars-velfaerdsreformer-er-en-ufortalt-succeshistorie
https://www.mm.dk/artikel/20-aars-velfaerdsreformer-er-en-ufortalt-succeshistorie
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• Devaluering 
• Konjunkturledighed 
• Lempelig finanspolitik 
• Lempelig pengepolitik 
• Opkvalificeringsstrategien 
• Revaluering 
• Stram finanspolitik 
• Stramningsstrategien 
• Stram pengepolitik 
• Strukturledighed 
• Værdipolitiske skala 
• Kollektivt handlingsproblem 
• Kyoto-aftalen 
• Ligevægtspris 
• Markedsmodellen 
• Markedsmekanismen 
• Målkonflikt 
• Negativ eksternalitet 
• Statsstøtte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

E-learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 3 

 

Fra vugge til grav - livet i Danmark.  

Indhold Forløbets formål og indhold 
I dette forløb skal du undersøge hvordan livet som dansker er i fire forskellige 

livsfaser – barndom, ungdom, som voksen og i alderdommen. Dette skal du kun-

ne forklare og beskrive samfundsfagligt – dvs. ved brug af faglige begreber. Du 

skal også øve dig på at diskutere hvordan forskellige faktorer påvirker livet som 

dansker og vurdere hvorfor det er således. 

  

  

Udover viden om ungdomsliv, vil du også blive trænet i at argumentere sam-

fundsfaglig og bidrage til din almene dannelse. 

  

Forløbet består - udover læsning - af fire opgaver. En om barndom, en om ung-

dom, en om at være voksen og til slut en om at være ældre. Den om at være æl-

dre er en opsamling på de foregående opgaver og indhold i forløbet, så den kræ-

ver et stort overblik.  

 
Samfundsfag til HF (Systime) kapitel 1 til 10 - på nær kapitel 7. 

 
 Sociologi  
̶ identitetsdannelse og socialisering  

̶ sociale og kulturelle forskelle  

 
  
Metode  
̶ kvantitativ og kvalitativ metode.  

 
 
Institutionaliseringens negative slagside: Vuggestuen er en årsag til stig-
ningen i psykisk syge børn | Kristeligt Dagblad | Langtfra alle børn er ro-
buste nok til at blive passet i en vuggestue. Det øger risikoen for, at de 
udvikler psykiatriske problemer, mener psykiater Søren Lecker og psyko-
log Kirsten Callesen (kristeligt-dagblad.dk) 
 
Direktør for Børns Vilkår i advarsel til forældre: Det er især et problem i ressource-

stærke hjem (berlingske.dk) 

https://www.dr.dk/drtv/episode/de-dyre-piger_-alt-for-insta_259474 
 
Grafer fra en syg forskel fra www.dr.dk 
 

KRONIK14.12.21 KL. 20:45 

72-årig læser: Bliver du gammel, er det din egen skyld. Kristeligt dagblad. 

 

Det er blevet moderne at blive ældre: Fredag d. 13. september 2013 - af Susse 

Wassmann, Psykologimagasinet. foto: All Over 

 

 

 

Omfang 

 

Tilpasset den enkelte 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/institutionaliseringens-negative-slagside-vuggestuen-er-en-aarsag-til-stigningen-i-psykisk
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/institutionaliseringens-negative-slagside-vuggestuen-er-en-aarsag-til-stigningen-i-psykisk
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/institutionaliseringens-negative-slagside-vuggestuen-er-en-aarsag-til-stigningen-i-psykisk
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/institutionaliseringens-negative-slagside-vuggestuen-er-en-aarsag-til-stigningen-i-psykisk
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/institutionaliseringens-negative-slagside-vuggestuen-er-en-aarsag-til-stigningen-i-psykisk
https://www.berlingske.dk/samfund/direktoer-for-boerns-vilkaar-i-advarsel-til-foraeldre-det-er-isaer-et
https://www.berlingske.dk/samfund/direktoer-for-boerns-vilkaar-i-advarsel-til-foraeldre-det-er-isaer-et
https://www.dr.dk/drtv/episode/de-dyre-piger_-alt-for-insta_259474
http://www.dr.dk/
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Særlige fokus-

punkter 

 
  
 Kursisterne skal kunne:  
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle sam-

fundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå  

̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere sam-

fundsmæssige problemer  

̶ undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre  

 

̶ undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet  

̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

̶ formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialety-

per til at dokumentere faglige sammenhænge  

̶ 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.  

 

 

 

 
  
 

 

Forløbets begreber og modeller 
• Anerkendelse 
• Dobbeltsocialisering 
• Identitet 
• Identitetsdannelse 
• Imitation af rollemodeller 
• Negative sanktioner 
• Positive sanktioner 
• Primær socialisering 
• Sekundær socialisering 
• Sociale arenaer 
• Sociale normer 
• Socialisering 
• Værdier 
• Formel ligestilling 
• Kønsroller 
• Normkritisk 
• Sociale roller 
• Social kontrol 
• Reel ligestilling 
• Sociale klasser 
• Sociale problemer 
• Social status 
• Social ulighed 
• Ulighed i politisk magt 
• Ulighed i sundhed 
• ⅚-samfundet 
• Absolut fattigdom 
• Decilgruppe 
• Fattigdom 
• Gennemsnitsindkomst 
• Gini-koefficienten 
• Kvartilgruppe 
• Marginaliserede 
• Median-indkomst 
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• Relativ fattigdom 
• Restgruppen 
• Social status 
• Kulturel kapital 
• Mønsterbrydere 
• Negativ social arv 
• Positiv social arv 
• Social arv 
• Social kapital 
• Social mobilitet 
• Social reproduktion 
• Symbolsk kapital 
• Symbolsk vold 
• Økonomisk kapital 
• Det sociale rum 
• Habitus 
• Livsstil 
• Middelklasse (i Bourdieus teori) 
• Minervamodellen 
• Moderne samfund 
• Traditionelle samfund 
• Underklasse (i Bourdieus teori) 
• Økonomisk overklasse 
• Adskillelse af tid og rum 
• Af-traditionalisering 
• Autoritær opdragelse 
• Demokratisk opdragelse 
• Den moderne familie 
• Den traditionelle familie 
• Det sociale akvarium 
• Globalisering 
• Individualisering 
• Industrialisering 
• Laissez-faire-opdragelse 
• Moderne samfund 
• Sekularisering 
• Senmoderne samfund 
• Svingdørsfamilie 
• Team-familie 
• Traditionelle samfund 
• Urbanisering 
• Adskillelse af tid og rum 
• Aftraditionalisering 
• Eksistentiel angst 
• Ekspertsystemer 
• Globalisering 
• Identitetsdannelsen i det senmoderne samfund 
• Individets biografi 
• Individuelle valg 
• Ontologisk sikkerhed 
• Refleksivitet 
• Udlejringsmekanismer 

  

  

  
  

 

 



 

Side 10 af 15 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

E-learning 
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Titel 4 Dansk politik 

Indhold Formål med forløbet 
I dette forløb skal du opnå viden om dansk politik, om hvad politik er og hvordan 

et demokrati fungerer. Du skal også kunne forklare hvorfor de politiske aktører 

agerer som de gør og diskutere hvordan det påvirker Danmark. Der vil altså være 

fokus på 

politiske partier i Danmark og politiske ideologier, politiske beslutninger i Dan-

mark i en global sammenhæng og politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og 

pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.  

  

Du vil derfor opnå stor viden om dansk politik og øge din almene dannelse igen-

nem denne viden.  

  

Samfundsfag til HF kapitel 15 til 25. 

3.4.2 Partiadfærd | SamfNU B (systime.dk) 
 
Metode  
̶ kvantitativ og kvalitativ metode.  

 
 Politik  
̶ politiske partier i Danmark og politiske ideologier  

̶ politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng  

̶ politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling 

mellem kønnene  
 
 
 

https://www.altinget.dk/artikel/183360-her-er-valgresultatet 
 

Artikel fra www.Politiken.dk d. 13 september 2021: ”Udsigt til store ændrin-

ger for kommende forældre:  Politisk flertal tager varmt imod ny barselsafta-

le”.  

Mandatfordeling i Folketinget efter 2019 valget - hentet fra www.ft.dk d. 11-

11-2021.  

Uddrag af artikel fra Fredericiaavisen.dk d. 26 oktober 2021: Mor og far de-

ler - nye barselsregler i Danmark vedtaget.  

 

Artikel fra www.berlingske.dk d. 17 april 2021: ”Professor har studeret holdningerne hos 

dem, der afgjorde folketingsvalget – og hans konklusion kan overraske”. 

Vælgervandringer. Fra 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/vaelgervandringer#E2019 

 

 

https://samfnub.systime.dk/index.php?id=292#c2101
https://www.altinget.dk/artikel/183360-her-er-valgresultatet
http://www.politiken.dk/
http://www.ft.dk/
http://www.berlingske.dk/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/vaelgervandringer#E2019
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Omfang 

 

Tilpasset den enkelte 

Særlige fokus-

punkter 

 
  
 

 
 Kursisterne skal kunne:  
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre for aktuelle samfunds-

mæssige problemer og diskutere løsninger herpå  

̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og diskutere sam-

fundsmæssige problemer  

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

̶ undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet  

̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

̶ formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende forskellige materialetyper 

til at dokumentere faglige sammenhænge  

̶ 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.  

 

 

 

Forløbets begreber og modeller 
• §20-spørgsmål 
• Autokrati 
• Direkte demokrati 
• Foreningsfrihed 
• Forsamlingsfrihed 
• Liberalt demokrati 
• Lige og almindelig valgret og valgbarhed 
• Lighed for loven 
• Magtens tredeling 
• Mistillidsafstemning 
• Negativ parlamentarisme 
• Oppositionsparti 
• Parlamentarisk kontrol 
• Repræsentativt demokrati 
• Retssikkerhed 
• Støtteparti 
• Samråd i udvalg 
• Ytringsfrihed 
• Borgerforslag 
• Deltagelses-demokrati 
• Demonstration 
• Det lille demokrati 
• Eastons model 
• Elite-demokrati 
• Græsrodsbevægelse 
• Interesseorganisation 
• Politisk forbrug 
• Politiske partier 
• Borgerlig offentlighed 
• Brugerdrevne medier 
• Demokratiets hyrdehund 
• Demokratiets vagthund 
• Demokratisk samtale 
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• Den 4. statsmagt 
• Ekkokammer 
• Hadefulde ytringer 
• Medialisering 
• Medierne som skødehund 
• Nyhedskriterier 
• Polarisering 
• Redaktionelle medier 
• Shitstorm 
• Sociale medier 
• Liberalisme 

• Den usynlige hånd 
• Frihandel 
• Fri markedsøkonomi 
• Klassisk liberalisme 
• Liberalisme 
• Liberale frihedsrettigheder 
• Ligevægt 
• Minimalstat 
• Naturlige rettigheder 
• Natvægterstat 
• Personlig frihed 
• Politisk individualisme 
• Politisk liberalisme 
• Politisk lighed 
• Social-liberalisme 
• Udbud og efterspørgsel 
• Økonomisk liberalisme 

• Konservatisme 
• Civilsamfund 
• Erfaring 
• Kulturel identitet 
• Lov og orden 
• Naturlige fællesskaber 
• Naturlig ulighed og hierarki 
• Respekt for autoriteter 
• Samfundet som organisme 
• Sammenhængskraft 
• Stærk statsmagt 
• Traditioner 

• Socialisme 
• Det kapitalistiske klassesamfund 
• Enhedslisten 
• Fælles ejendomsret 
• Interessekonflikt 
• Merværdi 
• Opium for folket 
• Planøkonomi 
• Politisk lighed 
• Solidaritet 
• Socialdemokratiet 
• Socialisme 
• Social lighed 
• Socialistisk Folkeparti 
• Velfærdsstaten 
• Økonomisk demokrati 
• Økonomisk lighed 

• Blå blok 
• Fordelingspolitik 
• Fordelingspolitisk højrefløj 
• Fordelingspolitisk venstrefløj 
• Rød blok 
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• Værdipolitik 
• Værdipolitisk højrefløj 
• Værdipolitisk venstrefløj 
• Catch all-parti 
• Issue voter 
• Kernevælger 
• Klassevælger 
• Klasseparti 
• Marginalvælger 
• Medianvælger 
• Medianvælgerteorien 
• Nærhedsantagelsen 
• Retningsantagelsen 
• Molins model 
• Kåre Strøms model over partiers adfærd 
• Ydre faktorer 
• Den politiske dagsorden 
• Dagsordensættende magt 
• Defensivt spin 
• Differenskæde 
• Diskurs 
• Framing 
• Offensivt spin 
• Priming 
• Ækvivalenskæde 
• Aktører 
• Beslutningsfasen 
• Betænkning 
• Den Europæiske Union 
• Direktiv 
• EU-domstolen 
• EU-kommissionen 
• EU-Kommissær 
• Europaparlamentet 
• Forberedelsesfasen 
• Forbehold 
• Formel magt 
• Forlig 
• Forordning 
• Høring 
• Idéfasen 
• Implementeringsfasen 
• Konventioner 
• Lobbyisme 
• Ministerrådet 
• Politisk aftale 
• Udvalg 
• Uformel magt 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

E-learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


