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 Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
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Uddannelse Hfe 
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til Samfundsfag B. 

Titel 2 Unge og kriminalitet. 

Titel 3 Lobbyisme, magt og demokrati. 

Titel 4 Velfærdsstaten og dens udfordringer. 

Titel 5 Økonomisk politik i en krisetid. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 1 

 

Introduktion til Samfundsfag B. 

Indhold Kernestof: 

Introduktion til Samfundsfag, fagets discipliner og taksonomiske niveauer: 

Ole Hedegaard Jensen: Dit samfund – samfundsfag på C-niveau (Systime: Århus 

2005) side 7-9. 

 

Introduktion til Samfundsfags eksamensform, taksonomi, problemformulering 

og synopsis: 

Oliver Boserup Skov & Richard Bundsgaard: B-bogen – Din grundbog om politik, 

økonomi og velfærd (Columbus: København 2013) side 9-13. 

 

Supplerende stof: 

Diverse aktuelle avisartikler fra avisernes online-udgaver, som hver kursist selv 

har fundet, læst og analyseret med henblik på at bestemme hvilke af samfunds-

fags underdiscipliner artiklernes indhold tilhører. 

 

 

Omfang 

 

8 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

-Introduktion til fagets metoder, discipliner og genstandsfelter. 

-Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

-Skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Brainstorm, projektarbejde med fremlæggelse, IT-baseret informationssøgning, 

samfundsfagsquiz, klasseundervisning, paropgaver. 

 

 

 

 

Retur til forside 

 
 



 

Side 3 af 12 

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

 

Titel 2 

 

Unge og kriminalitet. 

Indhold Kernestof: 

Henrik Kureer & Claus L. Frederiksen: Samfundsfag C (Systime: Århus 2012) side 

144-152 (om socialisering af normer og roller). 

Flemming Gräs: C-Samfundet: En grundbog om det danske samfund (Gyldendal: Køben-

havn 2005) side 21-27 (om opdragelsesformer). 

Mogens Nygaard Christoffersen, Yvonne Mørch og Kjeld Mazanti Sørensen: Ung-

domssociologi (Columbus: København 2005) 

 side 109-118 (om former for omsorgssvigt), side 119 (om social arv og 

mønsterbrydere). 

 side 147-149, side 149, 169 og 198 (om kontrolteorier). 

 side 148, 153-154 (om motivationsteorier). 

 side 148-151, 154-155 (om kulturteorier). 

 side 155-165 (spændings- og lejlighedskriminalitet, mørketal). 

 side 174-179 (undtagen den blå boks side 178) (den oplevede vold og den 

faktiske vold). 

 side 186-191 (befolkningens holdning til kriminalitet). 

 side 191-193, 195 (kriminalitet og den politiske dagsorden). 

 side 196-205 (straf og strafformer). 

 

Solomon Aschs eksperiment (gruppepress og konformitet): 

http://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8 

https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA 

 

Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen: Din grundbog om politik, øko-

nomi og velfærd (Columbus: København 2013) 

 side 87, 97-99 (konservatisme, liberalisme og socialisme. De politiske partier 

i Danmark, partisystemets udvikling, højre-venstre-skalaer). 

 

Henrik Kureer & Claus L. Frederiksen: Samfundsfag C (Systime: Århus 2012) side 

101-112 (om domstolenes rolle i det danske samfund). 

 

Eva Smith: Kriminalitet og retfærdighed(Columbus: København 2012) side 43-70 (om 

straf og strafudmåling samt recidiv). 

 

Jørgen Winding: Basissamf.dk (Systime: Århus 2005) side 33-41 (om socialisering i 

det traditionelle samfund, det moderne samfund og det senmoderne samfund). 

 

Benny Jacobsen og Ove Outzen: Liv i Danmark: Grundbog til Samfundsfag på C-niveau 

(Columbus: København 2011) side 7-14 (om det senmoderne samfund, herunder 

Thomas Ziehe). 

 

Mogens Nygaard Christoffersen, Yvonne Mørch og Kjeld Mazanti Sørensen: Ung-

domssociologi (Columbus: København 2005) side 20-24 (om det senmoderne samfund 

herunder Thomas Ziehe). 
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Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen: Din grundbog om politik, øko-

nomi og velfærd (Columbus: København 2013) 

 Side 9-13 (om taksonomi, problemformulering og synopsis, samt om sam-

fundsvidenskabelig metode). 

 

Supplerende stof: 

David Lagerkrantz/Zlatan Ibrahimovic: Jeg er Zlatan Ibrahimovic (Gyldendal: Køben-

havn 2012) side 67-81 (om Zlatan Ibrahimovics opdragelse, socialisering og op-

vækst i Rosengård, Malmö). 

Siddik Laustsen: ”Velfærdsstaten gjorde mig til mønsterbryder – pas godt på den” 

(Politiken 25-04-2015). 

 

”Udenrigsminister beklager plaster-kommentar – var skrevet med et glimt i øjet” 

(tv2.dk 14-08-2015) (Casestudy om roller og normer). 

”Svenskerne revser Kristian Jensen efter plaster-debat: Sig undskyld” (bt.dk 14-08-

2015). 

”Kristian Jensen beklager svensk plaster-kommentar” (dr.dk 14-08-2015). 

 

Dokumentarfilm: Drengene fra Vollsmose (instr. Jørgen Flindt Pedersen og Anders 

Riis-Hansen: 2002). 

Dokumentarfilm: Med døden til følge (instr. Eva Mulvad: 2010). 

Dokumentarfilm: Blodbrødre (instr. Steffen Kjær Olsen: 1992). 

Videoklip: Interview med Aydin Soei fra ”Direkte” på Politiken.dk den om bande-

kriminalitet i Københavnsområdet (februar 2015). 

 

“Sådan gik det drengene fra Vollsmose” (Fyens.dk 14-10-2005). 

Celia Chazelle: ”How to waste money and lives: The American prison system” 

(www.MichaelMoore.com 30-03-2011). 

Peter Skaarup: “USA – Vi vil have højere strafe” (danskfolkeparti.dk 20-09-2014). 

Peter Skaarup: “Unge kriminelle skal mærke mere konsekvens” (Herning Folkeblad 

08-06-2015). 

Beth Grothe Nielsen: ”Politikerne og retsfølelsen” (Information 04-04-2006). 

”Mange børn tror, at alt er til forhandling” (interview med John Aasted Halse) (Po-

litiken 29-11-2014). 

”Forbrydelse og straf: Kriminalforsorg er ikke et spørgsmål om tro” (Information 

02-10-2009) (Interview med Ole Ingstrup). 

”Falsk gruppepres får unge til at ryge, drikke og stjæle” (aarhus.dk 06-04-2011). 

”Mette Frederiksen: Den sociale slagside i kriminaliteten skal brydes” (Information 

06-12-2014). 

”Fra lømmel til forbryder” (jv.dk 06-06-2010). 

“Lærerplads hjalp Sune ud af kriminalitet” (Avisen.dk 20-03-2014). 

”Gaderøver: Det er hurtigt og nemt” (tv2.dk 20-11-2014). 

”Gaderøver giver gammel Nokia tilbage” (tv2.dk 07-09-2012). 

”Aalborg er blevet et sikrere sted at være” (jp.dk 22-06-2015). 

”Drengen der ville for meget” (bt.dk 29-06-2014). 

”Flere lovlydige unge” (Ritzau 21-06-2006). 

”Kriminaliteten falder – bortset fra volden” (Ritzau 27-11-2006). 
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www.ft.dk, Infomedia, partiernes hjemmesider (om de politiske partiers retspolitik). 

 

Omfang 

 

68 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Sociologi: 

-Identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark. 

-Årsager til kriminalitet, sanktioner (straf) og forebyggelse, kriminalitetens omfang. 

Metode: 

-Komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 

Politik: 

-Politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme. 

-Betydningen af retssystemet. 

 

Faglige mål: 

-Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle sam-

fundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå. 

-Forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle 

teorier. 

-Sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. 

-Undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, 

herunder samspillet mellem nationale og globale forhold. 

-Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved 

hjælp af anvendelse af fagets taksonomi og terminologi. 

-På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-

punkter og indgå i en faglig dialog. 

-Formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde 

dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge 

og diskutere problemstillinger og konkludere. 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, projektarbejde om partiernes rets-

politik med fremlæggelse og Powerpoint-præsentationer, filmfremvisning, research 

på Infomedia, individuelt skriftligt arbejde, projektarbejde (synopsisøvelse med 

fremlæggelse), evaluering. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 

 

Lobbyisme, magt og demokrati. 

Indhold Kernestof: 

Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen: Din grundbog om politik, 

økonomi og velfærd (Columbus: København 2013) 

 side 9-13 (om taksonomi, problemformulering, synopsis og samfundsvi-

denskabelig metode. 

 side 14-17 (politikdefinitioner). 

 side 18-24 (demokratiopfattelser og demokratiformer). 

 side 75-77 (om menneskerettigheder). 

 side 29-39 (om Folketingets rolle, den parlamentariske styringskæde og 

magtens tredeling). 

 side 41-48 (om lovgivningsprocessen og dens aktører). 

 side 49-54 og side 56-60 (om EU's institutioner og historie samt integra-

tionsteorier). 

 side 61-64 (om former for magt). 

 side 65-69 (om medier og politisk meningsdannelse). 

 

Hammer, Kureer & Lundgren: Samfundsfag C (Systime: Århus 2007) side 130-147 

(om medier). 

 

Jens Bencke og Flemming Schmidt: Danskerne og samfundet: Grundbog til Samfunds-

fag C (Columbus: København 2008) side 140-153 (om medier). 

 

Flemming Gräs: C-Samfundet: En grundbog om det danske samfund (Gyldendal: Kø-

benhavn 2005) side 118-123 (om lobbyisme, om lovgivningsprocessen). 

 

Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen m.fl.: PolitikNU: Holdninger, 

magt og politiske systemer (Systime: Århus 2015) side 157-169 (om interesseorganisa-

tioner og deres strategier). 

Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen m.fl.: PolitikNU (ibog): ”Tema-

tekst 2: Politisk tillid og mistillid” side 912. 

 

Morten Bülow (red.): SamfNU: Grundbog til samfundsfag, STX&HF B-niveau (Sy-

stime: Århus 2011) side 144-147 (om påvirkning af de politiske beslutninger 

gennem politisk deltagelse). 

 

Folketingets EU-oplysning: 117 spørgsmål og svar om EU (København 2012) side 

10-58 (om EU's historie og institutioner). 

 

Supplerende stof: 

Dokumentarfilm: Præsidenten (instr.: Christoffer Guldbrandsen: 2011). 

Dokumentarfilm: Kampen om kemikalierne (instr: Lars Feldballe: 2008). 

Dokumentarfilm: Politik til salg – I hælene på en lobbyist (sendt på TV2 første 

gang 25-11-2015). 
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Videofilm: Grundloven (ft.dk). 

Videofilm: Folketinget (ft.dk). 

Videofilm: Folketingsmedlemmernes hverdag (ft.dk). 

Videofilm: Fra idé til lov (ft.dk). 

Videofilm: EU’s historie (ft.dk). 

Diverse indslag fra TV-avisen og Detektor, Ask Rostrups EU-ABC på DR i for-

bindelse med folkeafstemningen om retsforbeholdet. 

”Risikoen for lovsjusk stiger i de her år” (dr.dk 18-09-2013). 

”Politikere efter lobbyistpres om togfond: Brug for fornyet debat om lobbyregi-

ster” (pol.dk 05-09-2013). 

”Analyse: Lobbyisterne er som ilden – farlige og uundværlige” (dr.dk 14-05-

2014). 

”De danske lobbyister har gyldne tider” (pol.dk 01-09-2013). 

”Fagbevægelsen vil tabe lobbyistkampen” (Ugebrevet A4 30-10-2013). 

”Hver anden medlem af regeringens kommissioner er lobbyist” (Ugebrevet A4 

01-02-2010). 

”Tilliden til politikerne er helt i bund” (Ugebrevet A4 06-10-2014). 

Tim Knudsen: ”Partistøtte bør foregå i størst mulig åbenhed” (Kristeligt Dag-

blad 27-03-2007). 

 

Omfang 

 

64 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Sociologi: 

-Massemedier og politiske meningsdannelse. 

Politik: 

-Demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet. 

-Magtbegreber. 

-Forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU. 

-Lobbyisme, interesseorganisationer og den politiske beslutningsproces. 

 

Faglige mål: 

-Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og 

globale forhold. 

-Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle sam-

fundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå. 

-Forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og 

enkle teorier. 

-Skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer. 

-Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved 

anvendelse af fagets taksonomi og terminologi. 

-På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 

synspunkter og indgå i en faglig dialog. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Brainstorm, klasseundervisning, diskussion, case-analyse, filmfremvisning, pro-

jektarbejde med fremlæggelse, research på Infomedia, Synopsisøvelse, gruppe-

øvelser, parøvelser. 
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Retur til forside 

 

 

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

Titel 4 

 

Velfærdsstaten og dens udfordringer 

Indhold Kernestof: 

Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen: Din grundbog om politik, 

økonomi og velfærd (Columbus: København 2013) 

 side 78-88 (om politiske ideologier: Konservatisme, liberalisme, socialis-

me, socialliberalisme med særligt fokus på holdninger til velfærd, menne-

skeopfattelse og opfattelse af staten). 

 side 89-94 (om de 3 velfærdsmodeller). 

 side 161-168 (om den offentlige sektor). 

 side 96-100 (om de politiske partier med særlig fokus på deres holdninger 

til velfærdssamfundet). 

 side 101-120 (om vælgeradfærd, og partisystemer). 

 side 169-184 (om velfærdsstatens udfordringer eller ”klemmer”). 

 side 185-194 (om mulige løsninger på velfærdsstatens udfordringer). 

 

Supplerende stof: 

”Villy Søvndal skrotter SF’s socialistiske værdier” (avisen.dk 01-05-2008). 

”Radikale topministre i opgør med offentligt lighedsmageri” (b.dk 06-12-2014). 

”Vi har fået nok af de andres krav til samfundet” (pol.dk 24-12-2011). 

”Hjerneflugt” (uddrag) (Wikipedia.org 07-02-2016). 

”Outsourcing” (uddrag) (Wikipedia.org 07-02-2016). 

Anne Leonora Blaakilde: ”Ældrebyrde eller ældrestyrke?” (dm.dk 10-09-2012). 

”Tallene chokerer: Ældrebyrde koster 0 kroner” (mx.dk 29-08-2013). 

”Dansk velstand under pres fra global ældrebombe”(Ugebrevet A4 03-04-2006). 

”Pensionister betaler skat som aldrig før” (Ritzau Finans 03-02-2014). 

”Pensionister truer dansk økonomi frem til 2020” (børsen.dk 16-12-2010). 

”Corydon: Vores mål er ikke den laveste selskabsskat” (pol.dk 21-03-2013). 

”Vismænd ser skeptisk på lavere selskabsskat” (information.dk 28-05-2013). 

”Sådan snød Novo Nordisk SKAT for 3,6 milliarder” (dr.dk 05-02-2015). 

”Danskerne betaler med glæde deres skat” (b.dk 08-06-2014). 

”Topøkonomer: Lavere topskat betaler sig selv” (b.dk 16-02-2015). 

”Arthur Laffer” (uddrag) (Wikipedia.org 10-092-2016). 

”Velfærd: Betal selv i fremtiden” (Ritzau 19-07-2013). 

”Forsker: De ældre må selv købe hjælp i fremtiden” (børsen.dk 06-11-2013). 

”Hækkerup: Vi skal holde igen med brugerbetaling” (Ritzau 03-02-2014). 

”Venstre åbner for betaling på hospitaler” (Ritzau 28-06-2013). 

”Kommunal frivillighed truer foreningslivet” (Kristeligt Dagblad 30-10-2013). 

”Minister vil gøre de ældre selvkørende med ny teknologi” (Ritzau 02-07-2013). 

”Nedsæt skatten på arbejde” (Århus Stiftstidende 07-10-2013). 

”Thorning om ny jobindsats: Slut med pipfuglekurser” (jp.dk 30-04-2014). 
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Omfang 

 

44 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Sociologi: 

-Social differentiering og kulturelle mønstre. 

Politik: 

-Forskellige grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme. 

Økonomi: 

-Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund. 

-Globaliseringens betydning for Danmark. 

Metode: 

- Kvantitativ og komparativ metode. 

Faglige mål: 

-Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge og dokumen-

tere aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. 

-Forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enk-

le teorier. 

-Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og 

globale forhold. 

-Sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. 

-Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

-Formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde 

dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge 

og diskutere problemstillinger og konkludere. 

-Anvende kvalitative og kvantitative metoder. 

-Formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp 

af enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og diagrammer. 

-Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved 

anvendelse af fagets taksonomi og terminologi. 

-På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 

synspunkter og indgå i en faglig dialog.  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, diskussion, Research på www.borger.dk, segmentananyle 

med Gallup Kompas, paropgaver, gruppeopgaver, matrixgrupper skriftligt arbej-

de, case-analyser, synopsisøvelse med fremlæggelse, projektarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

 

http://www.borger.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 5 

 

Økonomisk politik i en krisetid 

Indhold Kernestof: 

Oliver Boserup Skov og Richard Bundsgaard: B-bogen: Din grundbog om politik, 

økonomi og velfærd (Columbus: København 2013) 

 side 122-125 (om hvad økonomi er og om markedsmekanismerne). 

 side 126-130 (om samfundsøkonomiske mål, BNP og vækst). 

 side 131-132 (om arbejdsløshed og arbejdsløshedsformer). 

 side 132-136 (om inflation og dens årsager, Philipskurven og betalings-

balancen).  

 side 136-137 (om indkomstfordeling og Gini-koefficient). 

 side 137 (om statsgæld og underskud på statsfinanserne). 

 side 137-138 (om målkonflikter). 

 side 139-143 (om konjunktursvingninger og det økonomiske kredsløb). 

 side 144-146 (om finanspolitik og multiplikatoreffekten). 

 side 145-149 (om pengepolitik). 

 side 149-150 (om valutapolitik). 

 side 150 (om indkomstpolitik). 

 side 151-155 (om strukturpolitik, herunder arbejdsmarkedspolitik, er-

hvervspolitik, skattepolitik og uddannelses- og forskningspolitik). 

 side 148-149 (om økonomiske teorier: keynesianisme og monetarisme). 

 side 155-160 (om økonomisk politik og EU – ØMU og Finanspagt). 

 

Supplerende stof: 

”Tørke sender kaffepriser i vejret” (bt.dk 19-02-2014). 

”Danskernes penge rækker til mere” (epn.dk 20-05-2014). 

”Trepartsforhandlinger for begyndere” (stiften.dk 17-03-2016). 

”Omstridt kontanthjælpsloft vedtaget af samlet blå blok” (politiko.dk 17-03-2016). 

”Nummer et i verden – Danmark er det mest lige samfund” (tv2.dk 10-06-2015). 

”Her er Danmarks nye fattigdomsgrænse: 103.200 Kr.” (dr.dk 07-01-2013). 

”Her er den nye landbrugspakke” (altinget.dk 20-12-2015). 

”Økonomer: Privatforbrug stadig for lavt til at løfte BNP” (Reuters 28-02-2014). 

”Offentlig nulvækst giver tusindvis af job” (Ritzau 08-01-2014). 

Jens Jonatan Steen: ”Nulvækst er et økonomisk mareridt” (jp.dk 24-02-2014). 

”Lav løn får ikke ufaglærte i arbejde” (Ugebrevet A4 17-03-2014). 

”Hemmeligheden bag den tyske succes” (b.dk 07-02-2014). 

”Forretningen Danmark giver kæmpeoverskud” (djøfbladet.dk 29-02-2014). 

”Økonomiske nøgletal 2013” (ftf.dk). 

 

Dokumentarfilm: Pengenes Herrer (Masters of Money) (1:3 John Maynard Keynes) (instr. 

(Martin Small, Open University on BBC: 2012). 

Dokumentarfilm: Økonomi for dummies – med Huxi og Karen (1:8) (DR 2015). 

www.vismandsspillet.dk (økonomisk simulering med Vismandsspillet og Hus-

standsspillet). 
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www.dst.dk (research: tal vedr. betalingsbalancens udvikling). 

www.borger.dk (fattigdomsgrænser research til udarbejdelse af model efter bud-

getmetoden). 

www.valutakurser.dk 

Dokumentarfilm: Ved Det Grønne Bord (Mundtlig synopsis-eksamen i Samfundsfag 

B med tilhørende prøvemateriale) (PTV Film, 2015): 

 ”Et Danmark der står sammen” (uddrag af Helle Thorning Schmidts re-

gringsgrundlag) (oktober 2011). 

 Tal fra Danmarks statistik vedr. ulighedens udvikling i Danmark under 

Fogh og Thorning. (december 2014). 

 ”Professor: Voksende ulighed skal tages alvorligt” (b.dlk 31-12-2014). 

 ”Stor omfordeling via offentlig service. Tal fra Økonomi- og Erjversmini-

steriet” (april 2013). 

 ”Ingen aner, hvem der ejer hvad” (uddrag af interview med Thomas Pi-

ketty) (Information 12-12-2014). 

 ”Interview med socialdemokraten Jens Joel om Socialdemokratiets syn på 

ulighed” (Deadline 02-01-2015). 

 ”Samuelsen: ’Ulighed er et sundhedstegn’” (Information 05-04-2014). 

 

 

Omfang 

 

48 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Økonomi: 

- Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, her-

under EU. 

- Globaliseringens betydning for Danmark. 

Sociologi: 

- Social differentiering. 

Metode: 

- Kvantitativ og komparativ metode. 

Faglige mål: 

-Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og 

diskutere løsninger. 

-Undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lan-

de, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold. 

-Dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale 

udviklingstendenser. 

-Formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde 

dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge 

og diskutere problemstillinger og konkludere. 

-Anvende kvantitative metoder. 

-Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved 

anvendelse af fagets taksonomi og terminologi. 

-På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 

synspunkter og indgå i en faglig dialog. 
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

Simulering af økonomiske indgreb og det økonomiske kredsløb vha. Hustands-

spillet og vismandsspillet. Pararbejde, gruppearbejde, skriftlige øvelser, projektar-

bejde, synopsisøvelse med fremlæggelse, filmfremvisning, diskussion. 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 


