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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni, 2016-2017 

Institution VUC Vest, Vejen afdelingen 

Uddannelse HF-E -  

Fag og niveau Samfundsfag 0B, STX læreplan 

Lærer(e) Steffan Bøgelund Søbye 

Hold 46SA0B11E16 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Forløb 

1 

Introduktion 

Forløb 

2 

Kan familien over de digitale og sociale medier? 

Forløb 

3 

Hvad fungerer bedst - amerikansk og dansk politik/demokrati.  

Forløb 

4 

Er den danske velfærdsstat truet? 

Forløb 

5 

Er EU og globaliseringen en trussel imod Danmark? 

Forløb 

6 

Opsamling 

  

  

  

  

  

  

  



 

Side 2 af 24 

  

  

 



 

Side 3 af 24 

 

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

 

Titel 1 

 

Introduktion 

Indhold Litteratur: 

Bysociologi, Ibog, Systime 

https://bysociologi.systime.dk/index.php?id=140 

https://bysociologi.systime.dk/index.php?id=153 

https://bysociologi.systime.dk/index.php?id=154 

 

MetodeNU, Ibog, Systime: 

https://metodenu.systime.dk/index.php?id=135 

https://metodenu.systime.dk/index.php?id=131 

https://metodenu.systime.dk/index.php?id=132 

https://metodenu.systime.dk/index.php?id=133 

https://metodenu.systime.dk/index.php?id=165 

https://metodenu.systime.dk/index.php?id=167 

https://metodenu.systime.dk/index.php?id=193 

 

 

http://www.politiko.dk/valgresultat#/  

 

http://www.politiko.dk/saadan-stemmer-danskerne 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

16 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

 

Faglige mål:  

sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre 

anvende kvantitative og kvalitative metoder 

forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og 

enkle teorier 

på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 

synspunkter og indgå i en faglig dialog. 

 

Kernestof: 

social differentiering og kulturelle mønstre. 

komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 

 

 

 

https://bysociologi.systime.dk/index.php?id=140
https://bysociologi.systime.dk/index.php?id=153
https://bysociologi.systime.dk/index.php?id=154
https://metodenu.systime.dk/index.php?id=135
https://metodenu.systime.dk/index.php?id=131
https://metodenu.systime.dk/index.php?id=132
https://metodenu.systime.dk/index.php?id=133
https://metodenu.systime.dk/index.php?id=165
https://metodenu.systime.dk/index.php?id=167
https://metodenu.systime.dk/index.php?id=193


 

Side 4 af 24 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Bysociologisk undersøgelse  der ledte over i metode lære.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 2 

 

Kan familien overleve de sociale og digitale medier? 

Indhold Antal børn i institutioner 1990-2014, fra Danmarks Statistik.  

http://www.alt.dk/mit-liv/samfund/kvindeundersogelse-hvem-skal-opdrage-

dine-born 

https://www.youtube.com/watch?v=ps__mJgbpH8 

 

AE:  statistikker om unge uden uddannelse, fra "Børns opvækstvilkår har 

enorm betydning", 2011. 

 

Debat om at være på. Dagbladet Information/faktalink. 2011.  

Den lille berømmelse. Dagbladet Information/faktalink. 2011. 

Den store berømmelse. Dagbladet Information/faktalink. 2011. 

Debat: Forlorne Facebook. Politiken d. 3. juni 2013   

 Ipad’en skader fællesskabet i familien. Fra meremobil.dk 27.04.2014 

 

Hvis du vil med indenfor, skal du skill dig ud. Fra ingeniøren.dk 17.08.2012 

 

Danske forældre er rystende lidt sammen med deres børn. Fra denkorteavis.dk 

13.04.2015 

 

Danskernes brug af sociale medier. Fra socialhub.dk 04.2015 

 

den perfekte muslim.  Filmcentralen.dk 

 

Mig og min næse. Filmcentralen.dk 

 

Unge og ældre holder sig fra hinanden. Politiken.dk d. 30.07.2012  

 

Vikarer og løstansatte vinder frem. Fra b.dk d. 23.03.2016 

 

Megatrend: Individualisering. Fra bussiness.dk d. 17. september 2010, Opdate-

ret 1. jun. 2012 

Amerikansk mor rystet over dansk børneopdragelse. Fra bussiness.dk d. 17. 

sep. 2015  

Tema 2:Den sociale arv er stadig stærk i Danmark. Klassesamfund.dk 

 

Dannelse kan bryde den sociale arv. Kristeligt Dagblad d. 19. april 2008  

 

 

http://www.alt.dk/mit-liv/samfund/kvindeundersogelse-hvem-skal-opdrage-dine-born
http://www.alt.dk/mit-liv/samfund/kvindeundersogelse-hvem-skal-opdrage-dine-born
https://www.youtube.com/watch?v=ps__mJgbpH8
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Rachel fra Årgang 0: Sådan er min familie. Udeoghjemme.dk 2016 

 

Rigtige familier spiser sammen. Kristeligt Dagblad d. 14. november 2009 

 

Få familien til at hænge sammen. Voresborn.dk januar 2010 - opdateret april 

2015. 

Derfor brød jeg med min far. Fra http://www.eurowoman.dk/har-du-

hort/kultur/derfor-brod-jeg-med-min-far/ 26.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

Samfundsfag B&C, https://samf-bc.systime.dk/, Ibog, Systime: 

Kapitel 2, 3 og 11 

 

Sociologisk Set, Ibog, Systime: 

Kapitel 4 

 

Samfundsfag C, ibog, Systime: 

Kapitel 4.3 - tabeller 

 

 

Omfang 

 

8 â 45 minutter lektioner ugentligt i ugerne 45-41 

Særlige fokus-

punkter 
Faglige mål 

- anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktu-

elle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 

-  forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber 

og enkle teorier 

-  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 mate-

riale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere 

- anvende kvantitative og kvalitative metoder  

- formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser 

ved hjælp af enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregnin-

http://www.eurowoman.dk/har-du-hort/kultur/derfor-brod-jeg-med-min-far/
http://www.eurowoman.dk/har-du-hort/kultur/derfor-brod-jeg-med-min-far/
https://samf-bc.systime.dk/
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ger 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. 

 

-  

-  

 

 

Kernestof: 

– identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark 

– massemedier og politisk meningsdannelse 

– social differentiering og kulturelle mønstre 

– komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 3  

 

Politik på amerikansk og dansk 

Indhold  

Kernestof 

– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og so-

cialisme 

– demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet 

– magtbegreber 

– forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system 

– komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 

 

Litteratur mv. 

 

Samfundsfag B&C, ibog, Systime, kapitel 4-6 og 12-14. 

Præsidentvalgsdebat 1 mellem Hilary Clinton og Donald Trump (uddrag) 

 

Partilederrunde i Danmark 

https://www.youtube.com/watch?v=P5Ua3f94Osw 

 

 

Præsident Trumps sejrtale (på engelsk, i samarbejde med engelsk b) 

 

http://www.b.dk/globalt/derfor-er-det-amerikanske-valg-saa-vigtigt-for-os 

 

http://nyheder.tv2.dk/erhverv/2016-10-20-overblik-her-er-de-oekonomiske-

konsekvenser-af-trump-eller-hillary-som-praesident 

 

 

højre venstre skala <> værrdipolitiske skala 

https://www.youtube.com/watch?v=EQzqt-h3ZTQ) 

(https://www.youtube.com/watch?v=7rxPQvxfptA) 

Demokraternes og republikanernes hjemmesider 

https://www.gop.com/principles-for-american-renewal 

https://www.democrats.org/ 

 

 

 

 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/overblik-her-er-donald-trumps-vilde-

planer 

 

http://www.euroman.dk/samfund/sadan-vil-det-ga-hvis-donald-trump-

bliver-prasident 

https://www.youtube.com/watch?v=P5Ua3f94Osw
http://www.b.dk/globalt/derfor-er-det-amerikanske-valg-saa-vigtigt-for-os
http://nyheder.tv2.dk/erhverv/2016-10-20-overblik-her-er-de-oekonomiske-konsekvenser-af-trump-eller-hillary-som-praesident
http://nyheder.tv2.dk/erhverv/2016-10-20-overblik-her-er-de-oekonomiske-konsekvenser-af-trump-eller-hillary-som-praesident
https://www.youtube.com/watch?v=EQzqt-h3ZTQ
https://www.youtube.com/watch?v=7rxPQvxfptA
https://www.gop.com/principles-for-american-renewal
https://www.democrats.org/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/overblik-her-er-donald-trumps-vilde-planer
https://www.dr.dk/nyheder/udland/overblik-her-er-donald-trumps-vilde-planer
http://www.euroman.dk/samfund/sadan-vil-det-ga-hvis-donald-trump-bliver-prasident
http://www.euroman.dk/samfund/sadan-vil-det-ga-hvis-donald-trump-bliver-prasident
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http://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/er-du-i-tvivl-om-trumps-

politik-faa-overblikket-her 

 

Danske partier 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/folketingsvalg-2015/det-mener-partierne-

om 

Danske partiers hjemmesider 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/politik-begyndere/overblik-partierne-i-

danmark 

https://www.information.dk/telegram/2016/09/overblik-nye-borgerlige  

 

 

 

 

det amerikanske valgsystem 

http://nyheder.tv2.dk/article.php/id-1512333%3As%C3%A5dan-fungerer-

usas-valgsystem.html%27 

https://www.youtube.com/watch?v=V4yYTOQnCME 

 

 

Politiske systemer 

https://www.information.dk/debat/2016/10/usa-dysfunktionelt-demokrati  

http://jyllands-posten.dk/international/usa/ECE7175706/Eksperter-Der-

kommer-enten-stor-reformer-eller-politisk-h%C3%A5rdknude/ 

https://www.information.dk/moti/2012/11/borgerne-tester-usas-politiske-

system 

https://www.youtube.com/watch?v=x8QaGc-vpcU 

https://www.information.dk/debat/2002/10/magtens-tredeling 

http://www.b.dk/nationalt/politikere-anmeldt-for-at-blande-sig-i-mansour-

sagen  

http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-31-staalsat-samuelsen-vaelter-

regeringen-hvis-ikke-han-faar-sin-vilje 

 

 

 

Magtformer 

http://politiken.dk/debat/ECE1736517/staten-skal-ikke-opdrage-borgerne/ 

http://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/glem-praesidenten-

guvernoeren-er-vigtigst-i-amerikanernes-hverdag 

 

 

lovgivningsprocessen i Danmark 

http://www.ft.dk/demokrati/folketinget/fra_ide_til_lov.aspx 

http://www.ft.dk/webtv/video/20161/salen/19.aspx?as=1 

http://www.ft.dk/webtv/video/20161/euu/td.1357626.aspx?as=1#player 

http://www.ft.dk/webtv/video/20161/fou/tv.3552.aspx?as=1#player 

http://politiken.dk/indland/politik/ECE2282555/i-dag-kommer-regeringen-i-

http://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/er-du-i-tvivl-om-trumps-politik-faa-overblikket-her
http://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/er-du-i-tvivl-om-trumps-politik-faa-overblikket-her
http://www.kristeligt-dagblad.dk/folketingsvalg-2015/det-mener-partierne-om
http://www.kristeligt-dagblad.dk/folketingsvalg-2015/det-mener-partierne-om
http://www.kristeligt-dagblad.dk/politik-begyndere/overblik-partierne-i-danmark
http://www.kristeligt-dagblad.dk/politik-begyndere/overblik-partierne-i-danmark
https://www.information.dk/telegram/2016/09/overblik-nye-borgerlige
http://nyheder.tv2.dk/article.php/id-1512333%3As%C3%A5dan-fungerer-usas-valgsystem.html%27
http://nyheder.tv2.dk/article.php/id-1512333%3As%C3%A5dan-fungerer-usas-valgsystem.html%27
https://www.youtube.com/watch?v=V4yYTOQnCME
https://www.information.dk/debat/2016/10/usa-dysfunktionelt-demokrati
http://jyllands-posten.dk/international/usa/ECE7175706/Eksperter-Der-kommer-enten-stor-reformer-eller-politisk-h%C3%A5rdknude/
http://jyllands-posten.dk/international/usa/ECE7175706/Eksperter-Der-kommer-enten-stor-reformer-eller-politisk-h%C3%A5rdknude/
https://www.information.dk/moti/2012/11/borgerne-tester-usas-politiske-system
https://www.information.dk/moti/2012/11/borgerne-tester-usas-politiske-system
https://www.youtube.com/watch?v=x8QaGc-vpcU
https://www.information.dk/debat/2002/10/magtens-tredeling
http://www.b.dk/nationalt/politikere-anmeldt-for-at-blande-sig-i-mansour-sagen
http://www.b.dk/nationalt/politikere-anmeldt-for-at-blande-sig-i-mansour-sagen
http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-31-staalsat-samuelsen-vaelter-regeringen-hvis-ikke-han-faar-sin-vilje
http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-31-staalsat-samuelsen-vaelter-regeringen-hvis-ikke-han-faar-sin-vilje
http://politiken.dk/debat/ECE1736517/staten-skal-ikke-opdrage-borgerne/
http://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/glem-praesidenten-guvernoeren-er-vigtigst-i-amerikanernes-hverdag
http://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/glem-praesidenten-guvernoeren-er-vigtigst-i-amerikanernes-hverdag
http://www.ft.dk/demokrati/folketinget/fra_ide_til_lov.aspx
http://www.ft.dk/webtv/video/20161/salen/19.aspx?as=1
http://www.ft.dk/webtv/video/20161/euu/td.1357626.aspx?as=1#player
http://www.ft.dk/webtv/video/20161/fou/tv.3552.aspx?as=1#player
http://politiken.dk/indland/politik/ECE2282555/i-dag-kommer-regeringen-i-mindretal/
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mindretal/ 

 http://www.altinget.dk/artikel/regeringen-dropper-lov-om-boernecheck 

 

 

 

Den danske retststat 

http://www.ft.dk/Demokrati/Grundloven/ 

Hvad%20siger%20grundloven/Kapitel%208_Borgernes%20rettigheder.aspx  

http://gymnasie.kenddinret.dk/video-film/ 

Dokumentar fra filmcentralen: med døden til følge 

 

 

Politisk kommunikation og medier 

http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-07-26-derfor-var-det-her-en-af-de-

bedste-taler-nogensinde 

http://politiken.dk/debat/profiler/noaredington/ECE3141214/sorry-folks-

donald-trump-kommer-til-danmark/ 

http://www.stv1.dk/Mediernes_Magt.html 

http://www.altinget.dk/artikel/tre-ministre-har-ansat-nye-saerlige-raadgivere 

Detektor fra 07.12.2016 

http://www.euroman.dk/kultur/se-video-forskellen-mellem-livet-pa-de-

sociale-medier-og-virkeligheden 

https://www.youtube.com/watch?v=ckecU49I904 

 http://politikeren.dk/dansk-politik/saadan-bruges-de-sociale-medier-i-

politik/ 

https://politiknu.systime.dk/index.php?id=791 

http://pov.international/se-donald-trumps-hillary-clintons-og-barack-

obamas-taler-efter-trumps-valgsejr/ 

http://www.socialdemokratiet.dk/da/nyhedsarkiv/2016/5/mette-frederiksens-

tale-1-maj/ 

http://www.dr.dk/ligetil/indland/unge-stemmer-som-deres-foraeldre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partityper 

https://www.youtube.com/watch?v=e6JRZqxiIIU 

 

 

 

 

http://politiken.dk/indland/politik/ECE2282555/i-dag-kommer-regeringen-i-mindretal/
http://www.altinget.dk/artikel/regeringen-dropper-lov-om-boernecheck
http://www.ft.dk/Demokrati/Grundloven/
http://gymnasie.kenddinret.dk/video-film/
http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-07-26-derfor-var-det-her-en-af-de-bedste-taler-nogensinde
http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-07-26-derfor-var-det-her-en-af-de-bedste-taler-nogensinde
http://politiken.dk/debat/profiler/noaredington/ECE3141214/sorry-folks-donald-trump-kommer-til-danmark/
http://politiken.dk/debat/profiler/noaredington/ECE3141214/sorry-folks-donald-trump-kommer-til-danmark/
http://www.stv1.dk/Mediernes_Magt.html
http://www.altinget.dk/artikel/tre-ministre-har-ansat-nye-saerlige-raadgivere
http://www.euroman.dk/kultur/se-video-forskellen-mellem-livet-pa-de-sociale-medier-og-virkeligheden
http://www.euroman.dk/kultur/se-video-forskellen-mellem-livet-pa-de-sociale-medier-og-virkeligheden
https://www.youtube.com/watch?v=ckecU49I904
http://politikeren.dk/dansk-politik/saadan-bruges-de-sociale-medier-i-politik/
http://politikeren.dk/dansk-politik/saadan-bruges-de-sociale-medier-i-politik/
https://politiknu.systime.dk/index.php?id=791
http://pov.international/se-donald-trumps-hillary-clintons-og-barack-obamas-taler-efter-trumps-valgsejr/
http://pov.international/se-donald-trumps-hillary-clintons-og-barack-obamas-taler-efter-trumps-valgsejr/
http://www.socialdemokratiet.dk/da/nyhedsarkiv/2016/5/mette-frederiksens-tale-1-maj/
http://www.socialdemokratiet.dk/da/nyhedsarkiv/2016/5/mette-frederiksens-tale-1-maj/
http://www.dr.dk/ligetil/indland/unge-stemmer-som-deres-foraeldre
https://www.youtube.com/watch?v=e6JRZqxiIIU
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synopsis øvelse 

Valgresultat folketingsvalg 2015. Fra dr.dk d. 19.06.2015 

Valgmandsresultatet af det amerikanske præsidentvalg. Fra dr.dk d. 

17.11.2016 

Ideologierne er tilbage i dansk politik. Artikel fra information.dk d. 

19.06.2015 

Konservativ radiovært: Vi har skabt monsteret Trump. Artikel fra politi-

ken.dk d. 19.06.2016 

Republikanerne er på jagt efter en ny identitet. Artikel fra b.dk d. 

03.01.2014 

GRAFIK: Sådan minder de danske partier om Republikanerne og Demokra-

terne. Artikel fra dr.dk d. 28.07.2016 

 

 

andet 

Ugens aktuelle - kursister fandt selv (på skift) artikler fra ugens begivenhe-

der 

Tv-avisen 

Omfang 

 

Oktober, november og december 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål i forløbet: 

Eleverne skal kunne: 

– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge ak-

tuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 

 

– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begre-

ber og enkle teorier 

 

– undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i for-

skellige 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 materi-

ale, 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 
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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. 

 

 

Forløbets faglige begreber 

Need til know 

 Danske partier (og deres ideologi) 

o Liberal alliance 

o Dansk Folkeparti 

o Venstre 

o Konservative Folkeparti 

o Radikale Venstre 

o Socialdemokratiet 

o Alternativet 

o Socialistisk Folkeparti 

o Enhedslisten 

 Amerikanske partier 

o Republikanerne 

o Demokraterne 

 Hvad en ideologi er 

 Ideologier 

o Konservatisme 

 Klassisk 

 Moderne 

 Neo 

 Social 

o Socialisme 

 Revolutionær 

 Reform 

 Moderne 

 Socialdemokratisme 

o Liberalisme 



 

Side 13 af 24 

 Klassisk 

 Ny/neo 

 Moderne 

 Social 

 Velfærdstrekanten/ideologitrekanten 

o Stat 

o Marked 

o Civilsamfund 

 Demokratiformer 

o Direkte 

o Repræsentativt 

 Demokratiopfattelser 

o Konkurrence 

o Deltagelses 

 Populisme 

 Partityper 

o Markedsparti 

o Enkeltsagsparti 

o Klasseparti 

o Catch all parti 

o Ideologisk parti 

 Det amerikansk valgsystem 

o Valgmænd 

o Præsidentialisme 

 Det danske valgsystem 

o Forholdstalsvalg 

o Spærregrænse 

o Parlamentarisme 

 Molins model 

 Modeller for politisk beslutningstagen 

o Rationelle 

o Forhandling 

o Skraldespand 

 Teorier om vælgeradfærd 
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o Sociotropisk 

o Egoistisk 

 Magtens tredeling 

o Lovgivende 

o Udøvende 

o Dømmende 

 Magtens tredeling i Danmark 

 Magtens tredeling i USA 

 Magtformer 

o Diskursiv  

o Relation mellem aktører 

o Strukturelle 

 Formel 

 Uformel 

o Besiddelse 

 Lovgivningsprocessen 

 Retssikkerhed 

 Mediers rolle i demokrati 

o LUDO 

o Kontrolfunktion 

o Dagsordensættende/gatekeepers  

 Traditionelle medier 

 Mediepåvirkning: 

o Kanyle teorien 

o To-trins hypotesen 

o Referencemodellen 

 Spin 

 Medialisering 

  

 Sociale medier 

o Poul Grice 4 kriterier for vellykket kommunikation 

 Politikeren skal tale sandt og kunne uddybe sine på-

stande. 

 Politikeren skal være aktiv i samtalen og svare på 

kommentarer.Politikerens kommunikation skal være 
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relevant og interessant for modtageren. 

 Politikerens kommunikation skal være målrettet, 

utvetydig og holdes i en god tone.  

o Figur 11.8a og 11.8b 

 Politisk argumentation 

o Retorik 

o Argumentationsanalyse 

o Diskus 

 

Nice to know 

 Eastons definition af politik 

 Republik 

 Nationalstat 

 Organisk nationalisme 

 Republiknationalisme? 

 Exceptionalisme 

 Højre-Venstre skala 

 Værdipolitiske skala 

 kommuner, regioner, stat - forvaltning af det offentlige 

 decentralisering, centralisering 

 Hvordan en retssag foregår 

 Nyhedskriterier 

o Aktualitet 

o Væsentlighed 

o Identifikation 

o Konflikt 

o Sensation 

 Public Service 

o Mangfoldighed 

o Alsidighed 

o Kvalitet 

 Kommunikationsmodellen 

 Journalistiske genrer 

o Nyhed 

o Reportage 
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o Leder 

o Debatindlæg 

o Kronik 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, selvstændigt arbejde, IT, gruppearbejde, projektunder-

visning  

 

 

Titel 4 

 

Er den danske velfærdsstat truet? 

Indhold Kernestof 

– velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund 

– det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, herun-

der EU 

– globaliseringens betydning for Danmark. 

– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 

– komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 

Litteratur 

Samfundsfag B&C, Ibog Systime, kapitel 7 og 8 

 

Farvelfærd - sundhedsområdet 

 

Velfærdsstatens historie https://www.youtube.com/ 

watch?v=s32s0n1ybX0&list=PL7HlnEPrsIozyzx1QiHuWPI31mr7jomZI 

 

https://www.dr.dk/tv/se/statsministerens-nytarstale-2016/-/statsministerens-nytarstale-8 

 

http://www.altinget.dk/magasin/artikel/kan-velfaerdsstaten-reddes 

 

https://nordjyske.dk/nyheder/velfaerdsstatens-udfordringer/3cd4e88a-f4de-404e-9b34-

d8e47794e002/112/1513 

 

økonomi for dummies - afsnit 1 - CFU 

 

 

Velfærdsreformer 

http://www.altinget.dk/artikel/overblik-her-er-regeringens-2025-plan 

http://politiken.dk/indland/politik/art5716726/Overblik-Her-er-de-10-vigtigste-punkter-

i-det-nye-regeringsgrundlag 

Socialdemokratiet: Stol på Danmark. 

 

Kritik af velfærdsstaten 

https://www.youtube.com/watch?v=Dbv9h39q1r0 

https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10318 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/afskaf-velfaerdsstaten-saa-underklassen-kan-

staa-paa-egne-ben 

 

https://www.youtube.com/
https://www.dr.dk/tv/se/statsministerens-nytarstale-2016/-/statsministerens-nytarstale-8
http://www.altinget.dk/magasin/artikel/kan-velfaerdsstaten-reddes
https://nordjyske.dk/nyheder/velfaerdsstatens-udfordringer/3cd4e88a-f4de-404e-9b34-d8e47794e002/112/1513
https://nordjyske.dk/nyheder/velfaerdsstatens-udfordringer/3cd4e88a-f4de-404e-9b34-d8e47794e002/112/1513
http://www.altinget.dk/artikel/overblik-her-er-regeringens-2025-plan
http://politiken.dk/indland/politik/art5716726/Overblik-Her-er-de-10-vigtigste-punkter-i-det-nye-regeringsgrundlag
http://politiken.dk/indland/politik/art5716726/Overblik-Her-er-de-10-vigtigste-punkter-i-det-nye-regeringsgrundlag
https://www.youtube.com/watch?v=Dbv9h39q1r0
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10318
http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/afskaf-velfaerdsstaten-saa-underklassen-kan-staa-paa-egne-ben
http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/afskaf-velfaerdsstaten-saa-underklassen-kan-staa-paa-egne-ben
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BNP 

http://hdr.undp.org/en/countries 

http://alternativet.dk/vi-skal-male-pa-det-der-betyder-noget/ 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111 

http://www.djoefbladet.dk/blad/2015/15/bnp-b-oe-r-suppleres-med-m-aa-l-for-velf-ae-

rd-og-b-ae-redygtighed.aspx 

Danmarks BNP fra 1950 til 2015 -fra dst. 

http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=22230 

http://medie.liberalalliance.dk/emner/vaekst/ 

 

 

 

Økonomiske mål 

https://www.regeringen.dk/andet-indhold/et-friere-rigere-og-mere-trygt-danmark/ 

 

 

Miniprojekt om velfærdsstaten og sammenhængskraften  

Survey om velfærd, af userneeds for forsikring og pension. 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/det-er-soergeligt-sammenhaengskraften-i-

danmark-er-ved-forsvinde 

http://politiken.dk/indland/politik/folketingsvalg2015/article5580634. 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/falske-fronter.-vi-har-brug-et-staerkt-

koebenhavn? 

utm_campaign=post&utm_content=news&utm_medium=social&utm_source=facebook 

 

Synopsis øvelse  

http://politiken.dk/indland/politik/art5479833/Corydon-Konkurrencestat-er-ny-

velf%C3%A6rdsstat 

http://raeson.dk/2013/hvaderkonkurrencestaten/ 

 

 

andet 

Ugens aktuelle - kursister finder aktuelle artikler på skift 

TV avisen  

 

Omfang 

 

Januar, februar og primo marts 

http://alternativet.dk/vi-skal-male-pa-det-der-betyder-noget/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111
http://www.djoefbladet.dk/blad/2015/15/bnp-b-oe-r-suppleres-med-m-aa-l-for-velf-ae-rd-og-b-ae-redygtighed.aspx
http://www.djoefbladet.dk/blad/2015/15/bnp-b-oe-r-suppleres-med-m-aa-l-for-velf-ae-rd-og-b-ae-redygtighed.aspx
http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=22230
http://medie.liberalalliance.dk/emner/vaekst/
https://www.regeringen.dk/andet-indhold/et-friere-rigere-og-mere-trygt-danmark/
http://politiken.dk/indland/politik/folketingsvalg2015/article5580634
http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/falske-fronter.-vi-har-brug-et-staerkt-koebenhavn
http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/falske-fronter.-vi-har-brug-et-staerkt-koebenhavn
http://politiken.dk/indland/politik/art5479833/Corydon-Konkurrencestat-er-ny-velf%C3%A6rdsstat
http://politiken.dk/indland/politik/art5479833/Corydon-Konkurrencestat-er-ny-velf%C3%A6rdsstat
http://raeson.dk/2013/hvaderkonkurrencestaten/
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Særlige fo-

kuspunkter 

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 

– undersøge og dokumentere et politikområde, 

– undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark 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 an-

vendelse af fagets taksonomi og terminologi 

– på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-

punkter og indgå i en faglig dialog. 

 

Forløbets faglige begreber mv. 

 

Need to know begreber 

 

De tre velfærdsstatsmodeller 

Angelsaksiske (residuale) 

Centraleuropæiske (selektive) 

Skandinaviske (universelle) 

Ideologier incl. “underideologier” 

Socialisme 

Konservatisme 

Liberalisme 

Pres på velfærdsstaten 

Stigende offentlige udgifter 

Det høje skattetryk 

Konkurrenceevnen 

Øget "forsørgerbyrde 

Modsætningen mellem vækst og miljø 

Manglende solidaritet eller sammenhængskraft i samfundet 

Styring af markedet  

Markedsstyring 

Politisk styring 

Privatisering, 

Udlicitering 

Brugerbetaling 
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Renter 

Inflation 

Bankers rolle i samfundet 

Det økonomiske kredsløb 

BNP 

Økonomiske konjunkturer 

Lav 

Høj 

Prismekanismen 

Økonomityper: 

markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi 

Økonomisk politik 

Finanspolitik 

Valutakurspolitik 

Pengepolitik 

Indkomstpolitik 

Arbejdsmarkedspolitik 

Økonomiske teorier 

Liberale 

Keynesianisme 

Økonomiske mål 

 

Nice to know begreber 

 

Velfærdsstatens historie 

Reformer I velfærdsstaten i perioden 2011-2016 

Kommende reformer af velfærdsstaten 

Kritik af velfærdsstaten 

Habermas 

Fra liberale 

Fra socialister 

Alternativer til BNP 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, IT, gruppearbejde, selvstændigt arbejde, projektarbejde, virtuel 

undervisning 

 

 

Titel 5 

 

Er EU og globaliseringen en trussel imod den danske velfærdsstat? 

Indhold Kernestof 

– forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU. 

– demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet 

– globaliseringens betydning for Danmark. 

– velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund 

– komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 

Litteratur 

Samfundsfag B&C, Ibog Systime, kapitel 9, 14-16.  
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Globalisering 

http://www.business.dk/oekonomi/stadig-flere-danskere-er-nervoese-for-globaliseringen 

b) http://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2017/2017-02-28-danmark-klaeder-i-stigende-grad-

europaeerne-paa 

 

FN og menneskerettigheder 

https://www.information.dk/indland/2016/07/fn-kritiserer-seneste-aars-danske-

asylstramninger 

http://politiken.dk/udland/fokus_int/Flygtningestroem/art5607874/Udenlandsk-kritik-af-

Danmark-er-ved-at-komme-ud-af-kontrol 

 

 

 

 

 

 

EU 

http://www.ft.dk/Undervisning/Korte_film.aspx 

 

EU's demokrati og kritik deraf 
http://www.danskfolkeparti.dk/Det_mener_vi_om_EU 
http://enhedslisten.dk/politikomraade/eu 
http://www.folkebevaegelsen.dk/det-mener-vi/ 
http://notat.dk/artikler/2016/kan-eu-overkomme-den-demokratiske-krise 
 
De danske forbehold 
http://nyheder.tv2.dk/2015-12-04-eu-forsker-om-resultatet-derfor-stemte-danskerne-nej 
http://www.b.dk/politiko/gallupmaaling-derfor-stemte-vi-nej 

 

EU lovgivning 

http://www.eu.dk/spoergsmaal%20og%20svar%20folder/hvad%20er%20schengensamarbejdet 

 https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/dom-har-lempet-dansk-udl%C3%A6ndingepolitik 

https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/asylprocessen/dublin_konventionen.htm 

 

 

synopsis øvelse 

http://www.b.dk/nationalt/regeringen-slaar-alarm-over-velfaerdsydelser-opbakningen-til-eu-er-

i-fare 

https://www.information.dk/debat/2017/01/ufaglaert-lagerarbejder-kommer-vreden-eu-chok 

http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE9388752/efter-brexit-og-trump-vil-eliten-

fordele-velstanden-bedre/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.business.dk/oekonomi/stadig-flere-danskere-er-nervoese-for-globaliseringen
http://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2017/2017-02-28-danmark-klaeder-i-stigende-grad-europaeerne-paa
http://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2017/2017-02-28-danmark-klaeder-i-stigende-grad-europaeerne-paa
https://www.information.dk/indland/2016/07/fn-kritiserer-seneste-aars-danske-asylstramninger
https://www.information.dk/indland/2016/07/fn-kritiserer-seneste-aars-danske-asylstramninger
http://politiken.dk/udland/fokus_int/Flygtningestroem/art5607874/Udenlandsk-kritik-af-Danmark-er-ved-at-komme-ud-af-kontrol
http://politiken.dk/udland/fokus_int/Flygtningestroem/art5607874/Udenlandsk-kritik-af-Danmark-er-ved-at-komme-ud-af-kontrol
http://www.ft.dk/Undervisning/Korte_film.aspx
http://www.danskfolkeparti.dk/Det_mener_vi_om_EU
http://enhedslisten.dk/politikomraade/eu
http://www.folkebevaegelsen.dk/det-mener-vi/
http://notat.dk/artikler/2016/kan-eu-overkomme-den-demokratiske-krise
http://nyheder.tv2.dk/2015-12-04-eu-forsker-om-resultatet-derfor-stemte-danskerne-nej
http://www.b.dk/politiko/gallupmaaling-derfor-stemte-vi-nej
http://www.eu.dk/spoergsmaal%20og%20svar%20folder/hvad%20er%20schengensamarbejdet
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/dom-har-lempet-dansk-udl%C3%A6ndingepolitik
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/asylprocessen/dublin_konventionen.htm
http://www.b.dk/nationalt/regeringen-slaar-alarm-over-velfaerdsydelser-opbakningen-til-eu-er-i-fare
http://www.b.dk/nationalt/regeringen-slaar-alarm-over-velfaerdsydelser-opbakningen-til-eu-er-i-fare
https://www.information.dk/debat/2017/01/ufaglaert-lagerarbejder-kommer-vreden-eu-chok
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE9388752/efter-brexit-og-trump-vil-eliten-fordele-velstanden-bedre/
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE9388752/efter-brexit-og-trump-vil-eliten-fordele-velstanden-bedre/
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Omfang 

 

Marts og primo april 

Særlige fo-

kuspunkter 

Faglige mål 

– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfunds-

mæssige problemstillinger og løsninger herpå 

– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teori-

er 

– undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale 

forhold 

– undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere 

løsninger 

– undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, her-

under samspillet mellem nationale og globale forhold 

– dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale udvik-

lingstendenser 

– 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 enk-

le modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og diagrammer 

– formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendel-

se af fagets taksonomi og terminologi 

– på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter 

og indgå i en faglig dialog 

 

Forløbets begreber mv. 

Need to know - begreber 

 Globalisering 

o Økonomisk 

 betalingsbalancen  

 bytteforhold 

 lønkonkurrencevne 

 outsourcing 

 protektionisme 

 WTO  

 Interdependens 

o Politisk 

o kulturel 

 FN og menneskerettigheder 
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 EU 

o Københavnerkriterierne 

o Magtens tredeling i EU 

 Kommisionen 

 Europa parlamentet 

 Ministerrådet 

 EU domstolen 

o Mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde 

o Kritik af EU's demokrati 

 Subsidiaritetsprincippet/nærhedsprincippet 

o De fire danske forbehold 

 Nej til fælles mønt 

 Nej til fælles militær 

 Nej til unionsborgerskab 

 Nej til overstatsligt retssamarbejde 

o Lissabontraktaten 

o EU som international aktør 

 Som instrument 

 Som aktør 

 Som arena 

o EU i fremtiden 

 Finanspagten 

 Post-demokratisk union 

 Nye udvidelser 

o Økonomisk samarbejde 

 Toldunion 

 Landbrug 

 Indre marked 

 ØMU 

  

o EU lovgivning  

 Metockdommen 

 Schengen 

 Dublinforordningen 

o   



 

Side 23 af 24 

 

 

Nice to know - begreber 

 EU's historie og traktater inden Lissabon traktaten 

 EU's medlemslande 

 Asian Values 

 Naturret og positiv ret? 

 folkeretten 

 territorialhøjhed 

 ikke-interventionsprincippet 

 humanitær intervention 

 R2P-princippet 

 kulturrelativisme 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/IT/gruppearbejde/selvstændigt arbejde/virtuelt/projektarbejde 

 

 

Titel 6 

 

Opsamling 

Indhold www.altinget.dk d. 16.12.2016 - Akademiker-

nes A-kasse: Vil regeringen klemme livet ud af 

den danske model? 

www.politiken.dk d. 12.08.2016 - Flygtninge-

krisen viser, hvor brutalt det danske velfærdssy-

stem kan være 

 

Mette Frederiksens 1 maj tale 2017 

Pia Olsen Dyhrs 1 maj tale 2017 

Pernille Skippers 1 maj tale 2017 

Alle 1 maj taler er fra www.altinget.dk 

 

 

Omfang 

 

Ultimo april og primo maj 

Særlige fokuspunkter Forløb 2-5s faglige begreber 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, 

gruppearbejde, ekskursion, oplæg ,v. 

http://www.altinget.dk/
http://www.politiken.dk/
http://www.altinget.dk/
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