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Titel 1  
  

Efter valget  

Indhold  Forløbet har været lektiefrit. Artikler og aktuelt stof er blevet behandlet i 
undervisningen.  
 
Følgende kernestof er blevet dækket i timerne:  
 
Politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 
Forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU 
Social differentiering og kulturelle mønstre 
 
Med fokus på:  
 
De politiske ideologier  
Fordeling- og værdipolitiske skillelinjer  
Vælgeradfærdsteorier:  

- Rational Choice-teorien  
- Kernevælgerteorien (Michigan-modellen)  
- Issue-voter-teorien  
- Minerva-modellen  

Partiadfærdsmodeller:  
- Downs model (medianvælgerteorien) 
- Kaare Strøms model (Vote, office og policy-seeking) 
- Molins model  

 
 Supplerende stof:  
 
Artikler:  
”Utro vælgere og utro politikere”, Mandag Morgen d. 24. august 2015.  
”Flertal af befolkningen: Vi bruger for 
mange penge på udlændinge”, TV2 Nyhederne d. 1. september 2015.   
”Socialdemokraterne stemmer blåt”, Mandag Morgen d. 26. marts, 2016.  
 
Video:  

- ”Bag Borgen: Flygtninge i Danmark”, DR d. 10. september 2015  
- ”Bag Borgen: Om Valget” DR d. 25. juni 2015.  
- ”Hvad er en flygtning”. Detektor, DR d. 3. september 2015.  
- ”Indslag om Landsbrugspakken”, DR Nyheder 25. februar 2016.  

Statistikker:  
- Klassen har løbende arbejdet med Politikos Berlingske Barometer, DR 

valgstatistik (http://www.dr.dk/nyheder/politik/valg2015/).  
- ”Folketingskandidaterne afspejler ikke befolkningen”, Cevea 2015.  
- ”Tilliden til politikerne er helt i bund”. Ugebrevet A4 d. 6. oktober 2014 
- Kodning af partiernes stillingtagen til værdi- og fordelingspolitiske issues 

med henblik på placering på den værdi- og fordelingspolitiske højre-
venstre-skala. Kilder: Hentet fra Kristeligt Dagblads partitest 
(www.kristeligt-dagblad.dk/folketingsvalg-2015/det-mener-partierne-
om) og TV2s partitest (http://nyheder.tv2.dk/detmenerpartierne)  
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Omfang  
  

Anvendt uddannelsestid: 35 lektioner. 

Særlige 
fokuspunkter  

Kompetencer, læreplanens mål, progression  
 
Sociologi 
 
– identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark 
 
– massemedier og politisk meningsdannelse 
 
– social differentiering og kulturelle mønstre. 
 
Politik 
 
– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 
 
– demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet 
 
– magtbegreber 
 
– forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU. 
  
Kursisterne skal kunne:  
 – anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle 
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 
– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og 
enkle teorier 
– 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 
– undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige 
lande, 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 
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved 
hjælp af enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og 
diagrammer 
– på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 
synspunkter og indgå i en faglig dialog. 
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Væsentligste 
arbejdsformer  

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt 
arbejde - arbejdet med udarbejdelse af problemformulering til 
emnet/eksperimentelt arbejde - kodning af partiernes holdninger til værdi- og 
fordelingspolitiske spørgsmål.   
  

  
  
 
  

Titel 2  
  

Integration 

Indhold  Kernestof:  
 
Gummeriussen, Willy (1996) ”Émile Durkheim” i Andersen, Heine og Lars Bo 
Kaspersen, Klassisk og moderne samfundsteori, Hans Reitzel: side 79-82 (Om 
Durkheims selvmordsteori) 
 
Thorndal, Morten Hansen (2013), Ærkedansker – perkerdansker. Integration i 
politisk, sociologisk og økonomisk belysning, Columbus: side 10-16, 61-66, 93-104.  
 
”Europæisk integration – integrationsteorier” i Jensen, Mads Dagnis og Julie 
Hassing Nielsen (2009), Europa på vej, Viborg: Systime: 33-35.  
 
 
Med fokus på:  
 
Flygtningekrise og push-pull-faktorer i forhold til migration 
Fordeling- og værdipolitiske skillelinjer  
Indvandrerpolitik og -strategier:  

- Assimilation, integration, segregation 
Økonomiske aspekter af indvandringen (herunder undersøgelse vha. det 
økonomiske kredsløb 
EU og integration:  

- Integrationsteorier - særligt med fokus på liberal intergovenmentalisme 
og neofunktionalisme.  

Danmark, EU og afstemningen om afskaffelse af retsforholdet december 2015.   
 
 
Supplerende: 
 
Artikler:  
 
 
Allan Bloom (1991 [1987]): Historien om Vestens intellektuelle forfald, Gyldendal: 
side 17 (uddrag) 
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”Skoleforsker: Derfor klarer indvandrer-drenge sig dårligt i skolen” (uddrag). 
Kilde: Videnskab.dk d. 5. maj. 2015.  
 
”Er det udemokratisk at islamisten Belal el-Khatib alligevel ikke får dansk 
statsborgerskab? Debat mellem Johanne Schmidt-Nielsen og Christian 
Langballe”, BT d. 28. oktober 2015 
 
”Indvandring – gevinst eller byrde? ” (Uddrag) Kilde: Berlingske d. 31. oktober 
2015. 
 
”Regeringens integrationsydelse er vedtaget”. Kilde: Jyllands -Posten d. 28. 
august 2015. 
 
”Christian Rabjerg Madsen: Derfor er en stram udlændingepolitik 
socialdemokratisk” (uddrag). Kilde: Ræson d. 13. oktober 2015. 
 
”Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2016” (uddrag). 
Kilde: Statsministeriet d. 1. januar 2016. 
 
”Vi tror ikke på politikerne – og bliver hjemme”. Kilde: DR Nyheder 29. 
november 2015. 
 
 
Statistikker:  
 
”Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns 
Kommune”, Københavns Kommune, 2008 (uddrag). Statistik om forældres 
etnisk og socioøkonomiske baggrund og kariesforekomst hos børn.  
 
”Statistikker om beskæftigelsesfrekvens for danskere og indvandrere”. Kilde:  
Indvandrere i Danmark 2015”. Danmarks Statistik, 2015. 
 
”Statistik om drenges karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve” 
Kilde: Indvandrere i Danmark 2015. Danmarks Statistik 2015.  
 
Andet:  
 
Holdet har arbejdet med følgende sider i forbindelse med folkeafstemningen om 
det retslige forbehold: https://givmigsvar.nu, http://3december.dk, 
www.context.dk/retsforbehold/ 
 
” Afstemning om retsforbeholdet: ja eller nej?”. Radioprogramserie på DR P1: 
http://www.dr.dk/p1/eu-podcast-uden-forbehold/ 
  
  
 

Omfang  
  

Anvendt uddannelsestid: 40  
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Særlige 
fokuspunkter  

Kompetencer, læreplanens mål, progression  
 
Sociologi 
 
– identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark 
 
– massemedier og politisk meningsdannelse 
 
– social differentiering og kulturelle mønstre. 
 
Politik 
 
– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 
 
– demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet 
 
– magtbegreber 
 
– forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU. 
 
 
Kursisterne skal kunne: 
 
– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle 
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 
 
– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og 
enkle teorier 
 
– 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 
 
– undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige 
lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold 
 
– dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og 
globale udviklingstendenser 
 
– 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 kvantitative og kvalitative metoder 
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– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 
 
– 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 
arbejdsformer  

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform – træning af 
synopseskrivning/skriftligt arbejde  
  
  
  
  
  
  

Retur til forside  
  
 
 
 
 
 
 
 

Titel 3 
  

Velfærdsstatens udfordringer 

Indhold  Kernestof:  
 
”Hvordan måler man velfærd?”. Kilde: Videnskab.dk d. 11, september 2012. 
Bjørnstrup, Victor, Tobias Matthiesen og Oliver Boserup Skov (2015), 
Velfærdsstaten under pres. Perspektiver på velfærdsstatens fremtid, Columbus: side 22-46 
og 113-154.   
 
”Robert Nozick – den nye liberalisme. Retten til at gå i hundene”. Kilde: 
Thorndal, Morten Hansen (2004), Modernitetens politiske teoretikere, Columbus: 16-
23.  
 
”Kontaktteori – John Rawls”. Kilde: Ekstramateriale til Morten Hansen 
Throndal Modernitetens politiske teoretikere, Forlagets Columbus’ hjemmeside: 
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http://forlagetcolumbus.dk/boeger/menneske-og-samfund/modernitetens-
politiske-teoretikere/kontraktteori/ 
 
Jensby, Jokob Glenstrup (2014), Ulighedens mange ansigter, Columbus: 208-223. 
 
Med fokus på:  
 
Fordeling- og værdipolitiske skillelinjer  
Hvad er velfærd?  
Velfærdsstatsmodeller  
Horisontal og vertikal omfordeling i velfærdsstatsmodellerne  
Velfærd, velfærdsstat og retfærdighed:  

- John Rawls  
- Robert Nozick  

Beskatning, skattens funktion og beskatningens retfærdighed 
Velfærdsstatens økonomisk  

- Det økonomiske kredsløb  
- Finans- og pengepolitik 

EU og den danske velfærdsstat 
Velfærdsstatens udfordringer:  

- Demografiske forandringer  
- Overførselsindkomster og offentlige ansatte  
- Udfordringen fra EU - det indre marked og arbejdskraftens frie 

bevægelighed 
Velfærdsstaten under forandring: Konkurrencestaten.  
 
 
Supplerende: 
 
Artikler:  
 
”Skattepolitik som lykkeskaber”. Djøfbladet d. 21. februar 2008.  
 
”Er du skattemartyr? ”. Kilde: Berlingske Politiko d. 10. april 2015.  
 
”Vores samfund hænger kun sammen, hvis tre ud af fire er i arbejde og betaler 
skat”. Kilde: Berlingske Politiko d. 18. januar 2016.  
 
Andet:  
Giddens, Anthony (1999), Den tredje vej. Socialdemokratismens fornyelse, København: 
Hans Reitzels Forlag: side 42-43; 108-109. Delafsnittene ”Velfærdsstatens 
dilemma: Individualisme” samt ”En mulig løsning: Velfærdsstaten som 
inklusion”.  
 
Statistikker:  
 
”Statistikker om PISA-undersøgelsens resultat fra 2012”, KORA 2012.  
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”Antal af offentligt ansatte og personer på overførselsindkomster”, Cepos 2013.  
”Antal børn i hhv. private skoler og folkeskole”, Ministeriet for børn, 
undervisning og ligestilling 2016.  
”Skattetryk for udvalgte OECD-medlemslande” Skatteministeriet 2014.  
”Samlet skattetryk på arbejde for lavtlønsmodtagere, pct.”, Mandag Morgen d. 
18 januar 2016.  
 
Video:  
 
Hvorfor fattigdom: Den usynlig arv, DR 2012.  
 
Blok på bistand (Uddrag med Jimmy), DR 2015.  
 
Langt fra Bruxelles (Afsnit 3 – Rumænien), DR 2013.  
 
Den dag de fremmede forsvandt (uddrag), DR 2014.  
 
Arbejdskraftens frie bevægelighed – det indre marked og velfærdsydelser, Detektor-indslag fra 
2014, DR 2014.  
 
  
 
 

Omfang  
  

Anvendt uddannelsestid: 45 lektioner. 

Særlige 
fokuspunkter  

Kompetencer, læreplanens mål, progression  
 
Sociologi 
 
– identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark 
 
– massemedier og politisk meningsdannelse 
 
– social differentiering og kulturelle mønstre. 
 
Politik 
 
– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 
 
– demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet 
 
– magtbegreber 
 
– forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU. 
 
Økonomi 
 
– velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund 
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– det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, 
herunder EU 
 
– globaliseringens betydning for Danmark. 
 
Metode 
 
– komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 
 
Kursisterne skal kunne: 
 
– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle 
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 
– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og 
enkle teorier 
– 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 
– undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige 
lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold 
– dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og 
globale udviklingstendenser 
– 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 kvantitative og kvalitative metoder 
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 
– 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. 
 
Velfærdsdefinitioner.  
Velfærdsstatens funktion og velfærdsstatsmodellerne. 
Et retfærdigt samfund? Velfærdsstatens legitimitet. John Rawls og Robert 
Nozick.  
Ulighed i velfærdsstaten.  
Velfærdsstatens udfordringer. 
Konkurrencestaten som løsning på velfærdsstatens udfordringer. 
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Væsentligste 
arbejdsformer  

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform – 
eksamenstræning – problemformulering og synopsens taksonomiske struktur. 
Klassen har set ”Ved det grønne bord – samfundsfag B”/skriftligt arbejde  
  
  
  
  
  
  
  
  

Retur til forside  
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Titel 4 
  

Før valget – valg i USA 2016  

Indhold  Kernestof:  
 
Brøndum, Peter & Annegrethe Rasmussen (2012), USA’s udfordringer, Columbus: 
74-114.  
 
”Bankerne er skyld i politisk højreryk – ikke muslimer”, Berlingske d. 23. april 
2016.  
 
”Den demokratiske fundamentalist”, Weekendavisen d. 19. februar 2016.  
 
”Debat: USA's højesteret - jura og politik”, Jyllands-Posten d. 10. april 2016.  
 
” Er børnene i Gellerup jeres børn, eller er de nogle andres?”, Information d. 
20. december 2014.  
   
“Who Are Donald Trump's Supporters, Really? Four theories to explain the 
frontrunner’s rise to the top of the polls”, The Atlantic, 1. marts 2016.  
 
Med fokus på:  
Flertalsvalg og forholdsvalsvalg  

- Duvergers lov 
- Strukturelle forklaringer (fx valgsystemet) på vælger- og partiadfærd  
- Downs model (medianvælgerteorien) 
- Kåre Strøms model  

Kandidaterne, partierne og ideologierne 
Magtens tredeling i USA (checks and balances)  

- Forfatningsdomstolens ideologiske sammensætning og funktion som 
ideologisk motor  

Økonomien  
- EU og USA - forskellige måder at håndtere finanskrisen  

USAs økonomi og det økonomiske kredsløb  
- Finans- og pengepolitik som krisestyringsredskaber og kriseforstærkere  

Populisme  
Polarisering  
Ulighed 

- Social mobilitet, Gini-koefficient, faldende eller stagnerende 
reallønninger for lavtlønsansatte.  

 
Supplerende: 
 
Statistikker:  
 
“Cumulative change in real hourly wages of all workers, by wage percentile, 
1979–2013”. Kilde: Economic Policy Institute 
(http://www.epi.org/publication/charting-wage-stagnation/) 
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“Real GDP forecast (Danmark, USA og Verden) ”, OECD 2016 
(https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm) 
 
”The new class divide” The Economist 2015 
(http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/03/daily-chart-11) 
 
“GOP voters say life in U.S. has gotten worse for people like them”, PEW 
Research Center 2016.   
 
 
Video:  
 
Deadline, DR2 d. 1. februar 2016.  
Deadline, DR2 d. 8. marts 2016.  
”Donald Trump - kan han virkelig vinde?”, Channel 4, 2016.  
”America’s Election 2016: Trump Carolina”, VICE TV, 2016.  
 

Omfang  
  

Anvendt uddannelsestid: 45 lektioner. 

Særlige 
fokuspunkter  

Kompetencer, læreplanens mål, progression  
 
Sociologi 
 
– identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark 
 
– massemedier og politisk meningsdannelse 
 
– social differentiering og kulturelle mønstre. 
 
Politik 
 
– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 
 
– demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet 
 
– magtbegreber 
 
– forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU. 
 
Økonomi 
 
– velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund 
 
– det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, 
herunder EU 
 
– globaliseringens betydning for Danmark. 
 
Metode 
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– komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 
 
 
Kursisterne skal kunne: 
 
– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle 
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 
 
– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og 
enkle teorier 
 
– 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 
 
– undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige 
lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold 
 
– dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og 
globale udviklingstendenser 
 
– 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 kvantitative og kvalitative metoder 
 
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 
 
– 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. 
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Væsentligste 
arbejdsformer  

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt 
arbejde - arbejdet med udarbejdelse af problemformulering til 
emnet/eksperimentelt arbejde - kodning af partiernes holdninger til værdi- og 
fordelingspolitiske spørgsmål.   
 
  
  
  
  
  
  
  

 


