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

 

Titel 1 

 

Introduktion til samfundsfag. 

Indhold Kernestof: 

Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op! 2. udgave (København: 

Columbus 2012), side 12-23. 

(Hvad er samfundsfag? De samfundsfaglige discipliner (sociologi, politologi, øko-

nomi), Kvantitativ, kvalitativ og komparativ metode, aktører i samfundet.  

 

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

økonomi og velfærd (Columbus: København 2013). 

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

denskabelig metode). 

 

Supplerende stof: 

Aktuelle nyhedsartikler fra dagbladenes hjemmesider. 

Power Point Præsentation om Samfundsfag B + fagets faglige mål, kernestof og 

eksamensform. 

 

Omfang 

 

8 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Introduktion til fagets metoder, discipliner og genstandsfelter. Introduktion til 

fagets faglige mål, kernestof og eksamensform. Anvendelse af IT til informations-

søgning og vidensdeling. Undersøgelse af ligestilling som case ved hjælp af forskel-

lige samfundsfaglige discipliner. Introduktion til taksonomiske niveauer, problem-

formulering og synopsis. 

 

Faglige mål: 

-Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 
– 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. 
– anvende kvantitative og kvalitative metoder. 
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Brainstorm, klasseundervisning, individuelle øvelsesopgaver, par-opgaver, projekt-

arbejde. Anvendelse af nyhedssider på internettet og Infomedia til at finde artikler, 

der omhandler emner, der tilhører de samfundsfaglige discipliner, mundtlig frem-

læggelse for resten af holdet. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Politik, magt og demokrati. 

Indhold Kernestof: 

Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op! 2. udgave (København: 

Columbus 2012) side 119-121 (Politikdefinitioner, Det politiske system, Styrefor-

mer). Side 121-123 (Demokratiformer og demokratiopfattelser). 

Side 124-126 (Parlamentarisme, Præsidentielt demokrati, Den parlamentariske sty-

ringskæde). Side 126-127 (Magtens tredeling, Magtbegreber - typer af magt). 

Side 127-129 (Vælgeradfærd, Valgmåder). Side 105-115 (Politiske ideologier). 

 

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

nomi og velfærd (Forlaget Columbus: København 2012) side 96-121 (De politiske 

partier - fra klassepartier til massepartier. Vælgeradfærd - kernevælgere og margi-

nalvælgere, class voting og issue voting. Højre-ventre-skalaer - fordelingspolitik og 

værdipolitik. Kontraktpolitik og vælgervandringer. Minervamodellen - segmentana-

lyse. Partiadfærd - Molins model. Side 41-45 (Lovgivningsprocessen, interesseorga-

nisationer og græsrodsbevægelser). Side 64-68 (Medier og politisk meningsdannel-

se). 

 

Morten Bülow (red.): SamfNU - Grundbog til Samfundsfag Stx & Hf B-niveau (Systime: 

Århus 2011) side 144-146 (om politiske deltagelsesformer, interesseorganisationer 

og lobbyisme). 

 

Jørgen Goul Andersen: PolitikNU - Holdninger, magt og politiske systemer (Systime: 

Århus 2012) side 157-172 (om typer af interesseorganisationer, græsrodsbevægelser 

og strategier for organisationernes og bevægelsernes lobbyisme). 

 

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

benhavn 2005) side 118-123 (om interesseorganisationer, lobbyisme og lovgiv-

ningsprocessen). 

 

Supplerende stof: 

Helga Mathiassen: ”Nej, de rige har ikke fortjent deres rigdom” (Information 22. 

august 2016). 

 

”Forsvarere: Partier bør respektere magtens tredeling” (Berlingske 02-10-2010). 

”Kritikere: Erdogan ødelægger magtens tredeling med massefyring af dommere” 

(Politiken 18-07-2016). 

”Mette Frederiksen: Samarbejde med SF spirer frem” (Fyens.dk 17-09-2016). 

Meningsmålinger på dr.dk 

Grundloven.dk 

Stm.dk 

Ft.dk (Videoerne ”Grundloven”, ”Fra idé tillov” og ”Kontrol med regeringen”. 

Gallup kompas på Gallup.dk 

Infoark om de politiske partier på folketinget.dk 
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”9 afsløringer om partistøtte” (Berlingske 19-08-2008). 

”Fakta: Her er de danske regler om (privat) partistøtte” (Nyhedsbrevet Newspaq 

og avisen.dk 24-03-2015). 

”Vagthund: Lukkethed om partistøtte er et demokratisk problem” (Berlingske 29-

05-2016). 

”Danske partistøtteregler kritiseres af Europarådet” (Berlingske 11-11-2015). 

”Din stemme er penge værd: Hvert kryds udløser over 30 Kr.” (TV2.dk 04-06-

2015). 

”Han gav Dansk Folkeparti fem mio. Kr. - og blev ven med Pia Kjærsgaard” (Ber-

lingske 01-06-2016). 

”Tæt på magten - Sådan fungerer dansk lobbyisme” (Ræson.dk 21-04-2015). 

”Fagbevægelsen vil tabe lobby-kampen” (Ugebrevet A4 10-10-2013). 

 

Omfang 

 

52 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

-Massemedier og politiske meningsdannelse. 

-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 syns-

punkter og indgå i en faglig dialog. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, brainstorm, gruppearbejde, matrixgrupper, 2 x projektarbekde, 

kursistfremlæggelser, quiz, paropgaver, individuelle skriftlige opgaver, informati-

onssøgning på internettet.  

 

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

Titel 3 

 

Politik på amerikansk. 

Indhold Kernestof: 

Sune Finn Sunesen: USA efter 9/11 - Hvordan vælger amerikanerne? (Forlaget Colum-

bus: København 2008) 

Side 7-13 (Om USA's politiske system). 

Side 20-30 + side 33 øverst. (Om Demokraterne og Republikanerne). 

Side 31-33 (Partiadfærd, Molins Model). 

Side 82-96 (Præsidentembedet). 

Side 96-107 (Kongressen, Lovgivningsprocessen, Domstolene, Checks & Balances). 

 

Peter Brøndum og Annegrethe Rasmussen: USA’s Udfordringer (2. udgave) (Forlaget 

Columbus: København 2016) 

Side 158-169 (De tre velfærdsmodeller, de amerikanske velfærdsprogrammer). 

Side 172-177 (Socialgrupper og levekår i det amerikanske samfund). 

Side 184-192 (Immigrationsreformer i USA). 

 

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

nomi og velfærd (Forlaget Columbus: København 2012) 

Side 70-75 (Om globalisering). 

Side 89-94 (Om de tre velfærdsmodeller) 

Side 136-137 (Om Gini-koefficient og indkomstulighed). 

Side 114-117 (Om vælgeradfærd og partiadfærd). 

Side 9-13 (Om problemstillinger, taksonomi, synopsis). 

 

Supplerende stof: 

Foredrag og Q&A om det amerikanske præsidentvalg med Jørn Brøndal fra Center 

for Amerikanske studier på Syddansk Universitet. 

 

”75 millioner amerikanere stemmer ikke” (Politiken 04-11-2012). 

”Her har man forudset vinderen af præsidentvalget 20 gange - og vinderen er…” 

(BT 02-11-2016). 

”370 toppøkonomer feller knusende dom over Trump: - Ønsketenkning og konspi-

rasjonsteorier” (e24.no 02-11-2016). 

”Clinton risikerer ligeså fjendtlig kongres som Obama” (jp.dk 03-11-2016). 

”Så mange milliarder koster den amerikanske valgkamp” (sondagsavisen.dk 03-11-

2016). 

”Danskerne udlever den amerikanske drøm” (Politiken 11-12-2013). 

”48 percent of millennials think the American Dream is dead. Here’s why” 

(The Washington Post 10-12-2015). 

“Is the American Dream dead?” (The Washington Post 05-06-2014). 

Ed Conway: “Inequality, Globalization and why Donald Trump won” (skynews.com 

09-11-2016). 

“Hvad er Obamacare?” (eget materiale). 

”Gud ske tak og lov for sygesikringen” (Information 07-10-2013). 

”Millioner amerikanere kan miste sundhedsforsikring” (Politiken 11-11-2016). 
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Martin Krasnik: ”USA - En syg historie” (Weekendavisen 12.03.2010). 

”USA er på vej mod en spraglet fremtid” (Politiken 05-11-2016). 

https://www.census.gov/foreign-trade/balance/index.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality 

”OVERBLIK Tredje og sidste præsidentdebat: Våben, abort og valgresultatets gyl-

dighed” (pol.dk 20-10-2016). 

Annegrethe Rasmussen: ”Clinton kurtiserer GOP fra den mest venstreorieterede 

platform i nyere tid” (pov.international 12-08-2016). 

Annegrethe Rasmussen: ”Trumps løfte: Jeg er jeres stemme og garanten for sikker-

hed” (pov.international 22-07-2016). 

”Gifford: Vi undervurderede vælgernes vrede” (finans.dk 09-11-2016). 

”Her er de vælgere som sikrede Trump sejren” (jp.dk 10-11-2016). 

”Hvis Trump bliver præsident - Sådan vil de første 100 dage i Det Hvide Hus blive” 

(bt.dk 25-10-2016). 

www.hillaryclinton.com/issues 

www.donadltrump.com/policies/ 

http://www.dr.dk/nyheder/webdok/hillary 

Dokumentarfilm: Våbenlobbyens magt i USA (Frontline PBS, 2015). 

Dokumentarfilm: Penge, magt og den amerikanske drøm (Instr.: Alex Gibney, 2012). 

Dokumentarfilm: Sicko (Instr.: Michael Moore, 2007)  

Dokumentarfilm: Trumps vrede hvide vælgere (BBC, 2016) 

Dokumentarfilm: Trump, frygt, had og vrede (CBC, 2016). 

TV-indslag: Horisont: Trumps Amerika (DR1, 26-09-2016). 

TV-debat: Trump vs. Clinton: Den sidste debat (DR2, 20-10-2016). 

 

Omfang 

 

66 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

– Social differentiering og kulturelle mønstre. 

- Forskellige politiske systemer. 
– Politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 
– Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund 

- Globaliseringens betydning 

 

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 enk-
le teorier 
– sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre 
– 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 

https://www.census.gov/foreign-trade/balance/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality
http://www.hillaryclinton.com/issues
http://www.donadltrump.com/policies/
http://www.dr.dk/nyheder/webdok/hillary
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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, brainstorm, gruppearbejde, paropgaver, diskussion, fællesskriv-

ning i Google.docs, filmfremvisning, informationssøgning på internettet, individuel-

ler skriftlige afleveringer, projektarbejde, kursistfremlæggelser med PowerPoint-

Præsentationer. 

 

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

Titel 4 

 

Unge og Kriminalitet. 

Indhold Kernestof: 

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

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

 

Lars Dencik og Per Schultz-Jørgensen: Børn og familien i det postmoderne samfund (Reit-

zel: København 1999) side 246 (Sommerfuglemodellen, dobbeltsocialisering). 

 

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

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

 

Socialisering og identitetsdannelse i det senmoderne samfund: 

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

identitetsdannelse i det traditionelle samfund, det moderne samfund og det senmo-

derne samfund). 

 

Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op! 2. udgave (København: 

Columbus 2012) 

Side 56-71 (Om David Riesmanns begreb om socialkarakter, om Anthony Giddens 

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

Side 73-78 (Om Thomas Ziehes teori om det senmoderne samfund). 

Side 78- 84 (Om Ulrich Becks teori om risikosamfundet). 

 

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

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

herunder Thomas Ziehe). 

 

Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op! 2. udgave (København: 

Columbus 2012) 

Side 78-83 (Om subkulturer i senmoderniteten). 

 

Teorier om social arv: 

Maria Bruun Bundgård, Evald Bundgård Iversen og Thomas Secher Lund: Sociolo-

gisk Set (Systime: København 2010) side 100-112 (om social arv). 

Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op! 2. udgave (København: 

Columbus 2012) side 90-94 (om Pierre Bourdieus teori om social reproduktion). 

Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op! 2. udgave (København: 

Columbus 2012) side 109-118 (om omsorgssvigt) og side 99-119 (om social arv og 

mønsterbrydere). 

 

Kriminologiske teorier om årsager til kriminalitet: 

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

domssociologi (Columbus: København 2005) 

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

Side 148, 153-154 (om motivationsteorier). 
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Side 148-151, 154-155 (om kulturteorier). 

Side 155-173 (spændings- og lejlighedskriminalitet, mørketal). 

 

Solomon Aschs eksperiment (gruppepres og konformitet): 

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

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

 

Retspolitik, straf og andre samfundsreaktioner på kriminalitet: 

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

domssociologi (Columbus: København 2005). 

Side 186-191 (befolkningens holdning til kriminalitet). 

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

Side 196-205 (straf og strafformer). 

 

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

straf og strafudmåling samt recidiv). 

 

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). 

 

Supplerende stof: 

John Aasted Halse: ”Mange børn tror, at alt er til forhandling” (Politiken 29-11-

2014). 

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

”Her får han huen - tre dage efter blev han slået ned” (BT 25-05-2013). 

”BTs brugere om S-togsoverfald: Vi er for egoistiske” (BT 02-06-2013). 

 

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

”Unge er blevet mere lovlydige” (Politiken 09-01-2008). 

”Kriminaliteten falder - bortset fra volden” (Ritzau 27-11-2006). 

”Nye tal: Flere unge vælger nettet frem for kriminaliteten” (Nordjyske 22-01-2017). 

Direktoratet for Kriminalforsorgen: Recidivstatistik 2014 (Kriminalforsorgen: Kø-

benhavn 2015) side 14. 

 

”Forbrydelse og straf: Kriminalforsorg er ikke et spørgsmål om tro” (uddrag) (In-

formation 02-09-2009). 

”Fodlænker hjælper dømte med at beholde jobbet” (Berlingske 23-01-2012). 

”Norske konfliktråd hjælper både offer og gerningsmand” (Information 22-02-

2012). 

 

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

”Fra lømmel til forbryder” (JydskeVestkysten 06-05-2010). 

”Drengen der ville for meget” (BT 26-06-2014). 

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

 

”Mette Frederiksen: Den sociale slagside i kriminaliteten skal brydes” (Ritzau 06-12-
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2014). 

Beth Grothe Nielsen: ”Kronik: Politikerne og retsfølelsen” (Information 04-04-

2006). 

Peter Skaarup: ”USA - Vi vil have højere straffe” (danslfolkeparti.dk (20-09-2014). 

Søren Pape til HA: Jeg kan sende en pakke servietter, så I kan tørre øjnene” 

(TV2.dk 14-12-2016). 

Søren Pape Poulsen siger stop: Fængsler skal ikke give julegaver til fanger” (Berling-

ske 14-02-2017). 

 

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

Riis-Hansen: 2002). 

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

Dokumentarserieafsnit: Dommer for en dag - Vold (1:8) (DR2, 2014).) 

Dokumentarfilm: Dømt til behandling (1:3) (Uddrag) (DR, Instr: Lars Engels 1997). 

Dokumentarfilm: Straffens rædsler - Fængsel (DRK, 2015). 

Dokumentarfilm: Verdens sikreste fængsel (Uddrag). 

Dokumentarfilm: Hjælp jeg skal løslades (DR2 Undersøger 16-04-2015). 

 

Omfang 

 

36 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

-Identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark. 

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

-Komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 

-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, diskussion, projektarbejde om parti-

ernes retspolitik med fremlæggelse og Powerpoint-præsentationer, filmfremvisning, 

research på Infomedia, individuelt skriftligt arbejde, projektarbejde (synopsisøvelse 

med fremlæggelse), evaluering. 

 

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

Titel 5 

 

Økonomi og velfærd 

Indhold Kernestof: 

Samfundsøkonomiske mål og økonomisk politik: 

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

økonomi og velfærd (Forlaget Columbus: København 2012) 

Side 122-126 (om økonomi og markedsmekanismerne). 

Side 127-30 (BNP, vækst og bæredygtighed). 

Side 131-132 (Arbejdsløshed og typer af arbejdsløshed) 

Side 132-134 (Inflation og dens årsager, Philips-kurven og målkonflikten mellem 

lav arbejdsløshed og lav inflation). 

Side 136, side 182-184 (Betalinsbalance og konkurrenceevne). 

Side 136-137 (Indkomstfordeling, Gini-koefficient, balance på offentlige finanser 

og lav statsgæld). 

Side 137-138 (Målkonflikter mellem de samfundsøkonomiske mål). Side 139-141 

(Det økonomiske kredsløb). 

Side 142-143 (Konjunktursvingninger og konjunkturcykler). 

Side 144-150 (Finanspolitik, Pengepolitik, Valutapolitik). 

Side 148-149 (Økonomiske teorier: Keynesianisme, Monetarisme). 

Side 150 (Indkomstpolitik). 

Side 151-154 (Strukturpolitik - herunder skattepolitik, arbejdsmarkedspolitik, 

uddannelsespolitik og erhvervspolitik). 

 

EU og dens betydning for mulighederne for at føre økonomisk politik: 

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

økonomi og velfærd (Forlaget Columbus: København 2012) 

Side 49-53 (EU's historie og institutioner). 

Side 155-157 (EU og økonomisk politik)). 

Side 157 (Valutapolitik og EU). 

Side 157-158 (Pengepolitik og EU). 

Side 158-160 (Finanspolitik og EU). 

 

Folketingets EU-Oplysning: 117 Spørgsmål og Svar om EU (Folketingets EU-

Oplysning: København 2016) 

Side 27-35 (Om Europa-Parlamentet) 

Side 36-40 (Om Ministerrådet og Det Europæiske Råd). 

Side 42-49 (Om Kommissionen). 

Side 50-56 (Om EU-domstolen). 

Side 56-66 (Om regler og procedurer). 

Side 72-83 (Om de danske undtagelser). 

 

Sammenhængen mellem politiske ideologier og økonomisk politik: 

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

økonomi og velfærd (Forlaget Columbus: København 2012)  

Side 78-81 (Om politiske ideologier) 
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Side 81-83 (Liberalisme). 

Side 83-84 (Konservatisme). 

Side 85-86 (Socialisme). 

Side 86-88 (Socialliberalisme). 

 

Velfærdssamfundet og dets udfordringer: 

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

økonomi og velfærd (Forlaget Columbus: København 2012)  

Side 88-94 (Velfærdssamfundet og Gøsta Esping-Andersens tre velfærdsmodel-

ler. 

Side 169-176 (Velfærdsstatens udfordringer: Ældreklemmen, individualiserings- 

og forventningsklemmen. 

Side 178-182 (EU og Globalisering som udfordringer). 

Side 185-104 (Mulige løsninger på velfærdsstatens udfordringer). 

 

Supplerende stof: 

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

Hans Christian Bruus: ”Velfærdsstaten undergraver sammenhængen i familien” 

(jp.dk 05-06-2016). 

”Overophedning af dansk økonomi på vej” (Information 24-05-2006). 

”Vismænd advarer mod overophedning af økonomien” (Berlingske 01-06-2006). 

”Skal vi spare eller spendere?” (Berlingske 29-05-2015). 

”Danske Bank: Væksten i Danmark i lagt fra fantastisk” (dr.dk 29-02-2016). 

”Claus Hjort er parat til at diskutere lave lønninger” (dr.dk 29-08-2015). 

”Arbejdsløshed kan ændre dine personlighedstræk” (Berlingske 09-02-2013). 

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

”Betalingsbalancen bugner i overskud på 120 milliarder kr. (Børsen 19-02-2015). 

 

Henrik Arbo-Bähr, Allan Christensen, Søren Peter Iversen, Niels Knap (red.): 

Samfundsstatistik 2015 (Forlaget Columbus: København 2015): 

Figur 15.1: ”Den offentlige sektor indtægter og udgifter målt i mio. kr.” 

Figur 15.8: ”Statsgælden”. 

Figur 17.4: ”Inflation i udvalgte lande – årlig prisstigning i procent.” 

Figur 14.14 ”Nationalbankens diskonto (rentesatser)”. 

 

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

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

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

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

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

”Pensionister betaler skat som aldrig før” (Ritzau 05-02-2014). 

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

 

Valutakurser.dk 

Vismandsspillet.dk 

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

(Martin Small, Open University on BBC: 2012). 
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Dokumentarfilm: Ved Det Grønne Bord (Mundtlig synopsis-eksamen i Samfunds-

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

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

grundlag) (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 Erjversministeriet” 

(april 2013). 

”Ingen aner, hvem der ejer hvad” (uddrag af interview med Thomas Piketty) (In-

formation 12-12-2014). 

”Interview med socialdemokraten Jens Joel om Socialdemokratiets syn på ulig-

hed” (Deadline 02-01-2015). 

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

 

Omfang 

 

52 lektioner á 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

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

under EU. 

- Globaliseringens betydning for Danmark. 

- Social differentiering. 

- Kvantitativ og komparativ metode. 

 

Faglige mål: 

-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. 

-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. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, brainstorm, matrixgrupper, projektarbejde, individuelle 

skriftlige afleveringer, gruppearbejde, par-opgaver, diskussion, simulering af øko-

nomiske indgreb, dokumentarfilm. 

 

Retur til forside 

 

 

 

 


