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

Identitetsdannelse og socialisation 

Indhold Kernestof: 
Morten Bülow (red.), SamfNU B-niveau som I-bog på systime.dk:  
 
Kap. 1: Identitetsdannelse og socialisation - afsnit: 
 
1.1 Sociologi  individ og samfund 
1.1.1 At leve i et samfund 
1.1.2 Individualisering 
1.2 Socialgrupper, livsstile og livsformer 
1.3 Det moderne samfund 
1.3.1 De klassiske sociologers syn på det moderne samfund 
1.4 Det senmoderne samfund 
1.4.1 Senmodernitetens centrale tendenser – brud eller kontinuitet? 
1.5 Socialisering og identitet i forskellige samfund 
1.6 Familien i det senmoderne samfund 
 
Benny Jacobsen: Liv i Danmark, 2. udg. Columbus 2010. s. 7-23. 
 
Supplerende stof: 

Sociologiske teorier fra portalen Restudy.dk 
https://portal.restudy.dk/video/sociologi-
teorier/id/1366/versionId/1631/educationCategoryId/2  

DR 1 maj 2015. ”De perfekte piger” 
https://www.youtube.com/watch?v=OHCF5qRULwU  

Doku-film: Min barndom i helvede 
http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/min-barndom-i-helvede  

Unges uddannelse kraftigt påvirket af social arv fra – 2012 Danmarks Statistik: 
http://www.youtube.com/watch?v=YnMNZi6NotY  

Lisbeth Zorning – En mønsterbryder. Fra Dansk Røde Kors 2010. 
http://www.youtube.com/watch?v=0c2PhA2jlhc  

DR Nyheder ’Mønsterbryderen Tina: Nyt tiltag kan forskellen for mange’ 
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/06/23/095820.htm  

DR Nyheder ’Universiteterne skal støvsuge landet for mønsterbrydere’ 
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/06/22/163452.htm  

Doku fra DR Sommerhorisont: Englands fattige børn 
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DR Nyheder ’Håbløs gæld er del af den sociale arv’ 
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/03/07/0307064644.htm   

Samt videoer, interaktive opgaver, cases og spørgsmål tilknyttet kapitlet 1 i I-
bogen.  
 

Omfang 
 

Ca. 36 virtuelle lektioner og 3 lektioner med tilstedeværelse   

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
Sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre  
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 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  
Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  
Undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, 
herunder samspillet mellem nationale og globale forhold  
Anvende kvantitative og kvalitative metoder  
Skelne mellem forskellige typer 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.  
 
 
Viden og progression: 

 Tradition og modernitet: Det senmoderne samfund, Anthony Giddens: 
globalisering, aftraditionalisering, refleksivitet, ekspertsystemer og 
ansigtsløse tillidsrelationer. Thomas Ziehe: refleksivitet, subjektivisering, 
ontologisering, potensering. Ulrik Beck: Risikosamfundet 

 Socialisering, social arv og identitetsdannelse: Pierre Bourdieu, de tre 
kapitaler og habitusbegrebet 

 Socialgrupper 
 Livsformer: Den selvstændige livsform, lønmodtager livsform, den 

karrierebundne livsform 
 Livsstilsanalyse og minervamodellen 
 Ændringer i familiens struktur: familiens rolle, primær og sekundær 

socialisation, dobbelt socialisation. Fra kernefamilie til kædefamilie 
 Fattigdom og den sociale arvs betydning for graden af uddannelse 
 Mønsterbrydere 

Kompetencer: 
Arbejde på de taksonomiske niveauer, Videndeling, Samfundsvidenskabelig 
metode, begreber og teori, Materiale søgning og samfundsfaglige 
informationskanaler, Problematisere, diskutere, argumentere på baggrund af 
faglige begreber og teori, Sammenligne og forklare kulturelle mønstre 
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/selvstændig projektarbejdsform/skriftligt 
arbejde/gruppearbejde/læreroplæg

 
 
 
 
 
 
 
 
Titel 2 
 

Kultur og kulturmøder 

Indhold Kernestof: 
Morten Bülow (red.), SamfNU B-niveau som I-bog på systime.dk:  
 
Kap. 1  

1.1 Sociologi – individ og samfund 

1.1.1 At leve i et samfund 

1.1.2 Individualisering 

1.2 om socialgrupper, livsstile og livsformer 

Kap. 2: Kultur og kulturmøder - afsnit: 
 
2.1 Kulturmøder. 
2.2 Ungdomskultur 
2.3: Hvordan undersøger man kultur? 
2.4: Etniske minoritetsunge 
 
90’ernes mennesker og samfund. Af Benny Jacobsen, m.fl. Columbus 1992. S. 156-
159. 
 
Supplerende stof: 
Identitet, etnicitet og integration' fra portalen Restudy.dk 

https://portal.restudy.dk/video/identitet,-etnicitet-og-

integration/id/1379/versionId/1631/educationCategoryId/2  
 
Klip fra Dokumentarfilmen ' Den perfekte muslim': 10 TRIN TIL PERFEKT 
INTEGRATION. 
https://www.youtube.com/watch?v=QQ5blGvuzi0&feature=youtube_gdata_play
er  
 
Dokumentarfilmen 'Dem og os' om integration. 
https://www.youtube.com/watch?v=Kvxy9izRelU
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Kristelig Dagblads teamside om integration http://www.kristeligt-
dagblad.dk/integration  

http://videnskab.dk/kultur-samfund/professor-hans-rosling-eu-lov-er-skyld-i-badflygtninges-
druknedod 

http://www.dr.dk/nyheder/udland/video-hans-rosling-man-skal-ikke-bruge-medier-til-forstaa-
verden 

- http://videnskab.dk/kultur-samfund/forsker-den-europaeiske-flygtningepolitik-er-som-tisse-i-
bukserne 

Diverse statistiske forhold vedrørende migrations-problematikken fra: 

http://graphics.thomsonreuters.com/15/migrants/index.html#section-reuters-section-2  
 
Samt videoer, interaktive opgaver, cases og spørgsmål tilknyttet kapitel 1 & 2 i I-
bogen. 
 

Omfang 
 

Ca. 24 lektioner + 3 lektioner med tilstedeværelse 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
Sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre  
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 argumenter, udsagn og forklaringer  
Formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af 
enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og diagrammer 

 Kulturmøder 
 Integrationsstrategier. normløshed, rollemodeller og identitetsusikkerhed 
 Kulturelle værdier og identitet 
 Hofstedes analysemodel 
 Ungdomskultur 

Kompetencer: 
Arbejde på de taksonomiske niveauer, Videndeling, Samfundsvidenskabelig 
metode, begreber og teori, Materiale søgning og samfundsfaglige 
informationskanaler, Problematisere, diskutere, argumentere på baggrund af faglige 
begreber og teori, Sammenligne og forklare kulturelle mønstre.  

Væsentligste 
arbejdsforme
r 

Klasseundervisning/selvstændig projektarbejdsform/skriftligt 
arbejde/gruppearbejde/læreroplæg 
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Titel 3 
 

Politiske systemer - DK og internationalt 

Indhold Kernestof: 
Morten Bülow (red.), SamfNU B-niveau som I-bog på systime.dk:  
 
Kap. 4: Politik og teori i praksis: Afsnit: 
 
4.1    Politik - teori og praksis link her 
4.1.1 Det politiske system og omgivelserne 
4.1.2 Valg til Folketinget 
4.1.3 Fordeling af mandaterne 
4.1.4 Dannelse af regeringen 
4.1.5 Lovgivningsprocessen i Folketinget 
4.1.6 Påvirkning af de politiske beslutninger gennem politisk deltagelse 
4.2    Fordelingspolitik og værdipolitik 
4.3    Politik på forskellige niveauer 
4.4    Kampen om midtervælgerne 
7.5 - 7.5.4    Politiske systemer i andre lande 
 
Supplerende stof: 
 
Klip fra Folketingets mediatek om det danske folkestyre:  
http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret.aspx  
 
dr.dk : 'Hvis Danmark havde USA's valgsystem ville Folketinget bestå af 78 
procent socialdemokrater' http://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-
2016/hvis-danmark-havde-usas-valgsystem-ville-folketinget-bestaa-af-78    
 
Fra Restudy.dk:  
Valgsystemer https://portal.restudy.dk/video/valgsystemer/id/1094/flag/28614  
 
Parlamentarisme og præsidentialisme 
https://portal.restudy.dk/video/parlamentarisme-og-
pr%C3%A6sidentialisme/id/1092/versionId/183/educationCategoryId/2   
 
Fordelingspolitik og værdipolitik 
https://portal.restudy.dk/video/fordelingspolitik-og-
v%C3%A6rdipolitik/id/1103/versionId/183/educationCategoryId/2  
 
DR doku: Indefra med Anders Agger. Statsminister.  
 
DR dokumentar: 4 år på Borgen. Fortalt indefra.  
 
Samt videoer, interaktive opgaver, cases og spørgsmål tilknyttet kapitel 4 i I-bogen.

Omfang 
 

Ca. 32 virtuelle lektioner og 3 lektioner med tilstedeværelse   
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Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
Skelne mellem forskellige typer 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 dialog derom. 
Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og 
globale forhold 
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 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. 
 
Viden og progression: 

 Eastons model for det politiske system. 
 Politiske systemer i andre lande (særligt fokus på det amerikanske) 
 Valgsystemer; Forholdstalsvalg og flertalsvalg i enkeltmandskredse 
 Parlamentarisme (negativ og positiv) i USA, DK og udvalgte lande 
 Politik på forskellige niveauer i DK herunder viden om det. 

Kompetencer: 
Komparative analyser af forskellige valgsystemer, arbejde på de taksonomiske 
niveauer med skriftlig synopsis fremstilling, samarbejde i grupper med 
mundtlige fremstillinger af problemstillinger

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/selvstændig projektarbejdsform/skriftligt 
arbejde/gruppearbejde/læreroplæg. Projektarbejde i forbindelse med 
kommunalvalget nov. 17 overlappet med modul 4. . 

 
 
  



 

Side 8 af 19 

Titel 4 
 

Ideologier, grundholdninger og de politiske partier 

Indhold Kernestof: 
 
Morten Bülow (red.), SamfNU B-niveau som I-bog på systime.dk:  
 
Kap. 4: Politik og teori i praksis: Afsnit: 
 
4.2 Fordelingspolitik og værdipolitik 
4.4 Kampen om midtervælgerne 
 
Kap. 5: Ideologier og politiske grundholdninger: afsnit: 
 
5.1: Politiske grundholdninger og ideologier (Socialisme, liberalisme og 
konservatisme) 
5.2: Moderne ideologier 
5.3: Partiernes slægtshistorie 
5.4: Hvilke faktorer ligger til grund for et partipolitisk standpunkt 
5.5: Partistrukturen som et billede på samfundets konflikter  
 
Molins model fra SamfNU B-bogen (red. Morten Bulow), systime 2012. 
 
Supplerende stof: 
Restudy.dk: ’partier og partiadfærd', 'partityper og vælgeradfærd' &'fordelings- og 
værdipolitik'. https://portal.restudy.dk/gymnasier/samfundsfag/b-niveau/politik  
 
’Nye Borgerlige klar til Folketingsvalg: Fem skarpe til Pernille Vermund’ fra DR 
Nyheder: https://www.youtube.com/watch?v=kx_T31e6t-0  
 
"Er ideologi stadig noget bras?”, Information 23.06.2009. 

Forelæsning fra Danskernes Akademi af Lars Hovbakke Sørensen 'Er danskerne 
rykket til højre'. https://www.youtube.com/watch?v=zckHAmS-
cDw&list=PLhSj0GiCgYktwee_nFap7Sj4szrAeDjRh&index=163  

Berlingske Tidende ’Debat: Vores stabile partisystem’ 12.09.11 
 
”FAKTA: LA stillede ultimativt krav om lettelser i topskatten”. FOKUS/Ritzau 
14-08-2017. 
 
Samuelsen fraviger nu krav om topskat. 21. nov. 2016. 
http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-11-21-samuelsen-fraviger-nu-krav-om-
topskat  
 
Minitema om Kommunal- og regionsvalget 2017: 
Byrådet - Magt og politik i Baghaven s. 5-8, 12-17 & 28-36. Columbus.  
DRs temaside om KV17  
Altinget.dk's kandidattest  
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Kommunernes landsforenings (KL) temaside om KV17 
 
Samt videoer, interaktive opgaver, cases og spørgsmål tilknyttet kapitel 4 & 5 i I-
bogen.  

Omfang 
 

Ca. 40 virtuelle lektioner + 3 lektioner med tilstedeværelse 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
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 
Dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale 
udviklingstendenser 
Formulere fagligt funderede problemstillinger, indsamle, vurdere og bearbejde 
dansk og fremmedsproget materiale til at undersøge problemstillinger og 
konkludere 
Skelne mellem forskellige typer 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 dialog derom. 
Viden og progression: 

 Fordelings- og værdipolitik 
 Vælgertyper 
 Hvad er en ideologi? 
 Ideologier; socialisme, liberalisme og konservatisme 
 Moderne ideologier 
 Partierne i DK og partityper 
 Hvordan vælger et parti standpunkt? Molin modellen 
 Viden om kommunalvalg og kommunalpolitik 
Kompetencer: 
 Informationssøgning, samarbejde, Bruge samfundsfaglige modeller og 
begreber ud fra ukendt materiale ved synopsis træning 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/selvstændig projektarbejdsform/skriftligt 
arbejde/gruppearbejde/læreroplæg. Selvstændigt projektarbejde om 
kommunalvalget 2017. ’Følg en kandidat’. 
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Titel 5 
 

Demokrati, magt og mediernes rolle 

Indhold Kernestof: 
Morten Bülow (red.), SamfNU B-niveau som I-bog på systime.dk:  
 
Kap. 3: Massemedier og politisk meningsdannelse. Afsnit: 
 
3.1 Massemedier og samfund 
3.2 Medieteorier 
3.3 Medierne som demokratiets vogtere 
3.4 Medier og politik 
3.5 Er det medierne eller politikerne der bestemmer? 
3.6 Historisk udvikling af medierne i DK 
3.7 Hvad er spin? 
 
Kap. 6: Demokrati og menneskerettigheder. Afsnit: 
 
6.1 Demokrati og menneskerettigheder 
6.2 Internationale konventioner og international ret 
6.3 Hvordan måles demokrati? 
 
Kap. 8: Magt og afmagt: Afsnit: 
 
8.1 Magten i Danmark 
8.2 Magt i små, store og nære sammenhænge 
8.3 Danskerne og elitens holdning til magten 
8.4 Hvem har magt? Den økonomiske elite 
8.5 Diskurser og sprog 
8.6 Magt, dynamik og social mobilitet  
 
’Demokratiopfattelser', 'Medier' og 'Strukturel magt' fra restudy.dk.  
 
Supplerende stof: 
 
Korte film fra folketingets hjemmeside om Grundloven og frihedsrettighederne. 
http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret.aspx  
 
Retsstaten - Hvad betyder magtens tredeling? Fra Danmarks Domstole: 
https://www.youtube.com/watch?v=PLV3veh7B6I&index=51&list=PL3DBFD927
224A0ABB  
 
Video om Konkurrence- og deltagelsesdemokrati fra Roskilde Gymnasiums 
youtubekanal samfundsfag: 
https://www.youtube.com/watch?v=9hNwn8Y3rUw&list=PL72F94760DA42BE1
E&index=23  
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Fra dr.dk: Danskernes Akademi om demokrati - foredrag om 'idealer og magt' af 
Johannes Andersen. https://www.youtube.com/watch?v=tZMJ-FQJesc  
 
'Lovgivere og vagthunde på vildspor' fra Berlingske Tidende d. 16/9 2006.  
 
”Ledende artikel: Demokratiet taber til Facebook”. Kristeligt Dagblad 29.12.2012.  
 
”Internettet genopliver antikkens demokrati. Kristeligt Dagblad 25 juli 2006. 
 
Figurer. Familiernes adgang til it-goder og adgang til Internettet. Fra Statistisk årbog 
2010. Danmarks Statistik. 
 
JP VIDEN 07.09.2017 HTTPS://JYLLANDS-
POSTEN.DK/NYVIDEN/ECE9847226/FORSKERE-FACEBOOK-OG-
TWITTER-SKADER-IKKE-DEMOKRATIET/  
 
§ 77, 78 og 79 i den danske grundlov. Fra www.grundloven.dk  
 
Satiretegning. Forside. Fra Magasinet Charlie Hebdo. Særudgave d.14-1-2015. 
 
Magasinet Ræson ’Vi er nødt til at endevende vores egen og vores fælles europæiske 
antiterror-indsats’. Fra. D. 12.01.2015. 
 
eb.dk ’Pia K.: Vi må ty til nødret’. Fra d. 07.01.15 
 
Samt videoer, interaktive opgaver, cases og spørgsmål tilknyttet kapitel 3, 6 & 8 i I-
bogen.  

Omfang 
 

Ca. 48 virtuelle lektioner + 3 lektioner med tilstedeværelse.  

Særlige 
fokuspunkt
er 

Fagmål 
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 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  
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. 
Viden og progression:
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 Medialisering og den politiske dagsorden 
 Mediernes betydning for demokratiet; den fjerde statsmagt? 
 De sociale mediers indflydelse på vælgere og politikere? 
 Hvad er demokrati? 
 Demokratityper og opfattelser 
 Frihedsrettigheder og menneskerettigheder 
 Magtens tredeling 
 Magten i DK? 
Metode: Idealtyper, Læse tabeller og diagrammer, Kvantitativ og kvalitativ 
metode, Synopsistræning dvs. analysere, diskutere på fagligt grundlag, inddrage 
relevante begreber og teorier, vurdere, konkludere, perspektivere   

Væsentligst
e 
arbejdsform
er 

Klasseundervisning/selvstændig projektarbejdsform/skriftligt 
arbejde/gruppearbejde/læreroplæg. Modul afsluttet med projektbaseret synopsis 
øvelse skriftligt. 
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Titel 6 
 

Velfærdsstatens udfordringer? 

Indhold Kernestof: 
Morten Bülow (red.), SamfNU B-niveau som I-bog på systime.dk:  
 
Kap. 9: Velfærdssamfundet. Afsnit:  
 
9.1 Velfærd - Stat, marked og det civile samfund 
9.2 Velfærdsstatens udfordringer 
9.3 Kritik af velfærdsstaten 
9.4 Fattigdom i velfærdssamfundet 
 
Klip fra restudy.dk om konkurrencestaten 
https://portal.restudy.dk/video/konkurrencestaten/id/1365/versionId/1628/educatio
nCategoryId/2  
 
Restudy.dk om den residuale model 
https://portal.restudy.dk/video/Den_residuale_velf%C3%A6rdsmodel/id/3150/versi
onId/2277/educationCategoryId/2  
 
Restudy.dk om den korporative/selektive model 
https://portal.restudy.dk/video/Den_korporative_velf%C3%A6rdsmodel/id/3151/ve
rsionId/2277/educationCategoryId/2  
 
Supplerende: 
Samfundsstatistik 2015, Columbus 2015, 1-1 s. 4. Aldersfordeling pr. 1. januar  
Fra Danmarks Statistik http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18706 om 
Offentlige finanser. 
Cost-benefit kommer før velfærdsamfundet” fra Information d. 20. oktober 2015. 
”Andelen af folk i arbejde falder drastisk”. DR..dk d. 27/1 2013.  
”OECD vil have brugerbetaling på de lange uddannelser”.  epn.dk/Jyllandsposten – 
Dansk Økonomi d. 20.01.14.  
”Velfærdspolitik.: Hvad er konkurrencestaten?” Nyhedsmagasinet Ræson 22.09.2013. 
http://raeson.dk/2013/hvaderkonkurrencestaten/  
Velfærdsmodellerne fra Roskilde Gymnasiums youtubekanal for samfundsfag. 
http://www.youtube.com/watch?v=PTuIhnAADwQ&list=PL08C483F9CF2F00E5   
Videoer på youtube om den danske velfærdsstats oprindelse. Fra Danskernes akademi - 
velfærd Part 1, 2 & 3 http://www.youtube.com/watch?v=s32s0n1ybX0   
Foredrag af Prof. Klaus Petersen fra Danskernes Akademi DR2:Fra fattiggård til frit 
valg - den danske velfærdshistorie. 
https://www.youtube.com/watch?v=7Y9CxVvY00M  
DR2 udsendelsen: Farvelfærd. Folketinget møder virkeligheden    
Podcast om konkurrencestaten fra Samfundsfag ABC 
https://www.youtube.com/watch?v=fnRCKPCRtAE&feature=youtu.be  
Oversigtspapir - de tre velfærdsmodeller. 
Samt videoer, interaktive opgaver, cases og spørgsmål tilknyttet kapitel 9 i I-bogen. 

Omfang Ca 32 virtuelle lektioner + 3 lektioner med tilstedeværelse
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Særlige 
fokuspun
kter 

Fagmål: 
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 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 
udviklings-tendenser  
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 
problem-stillinger og konkludere  
Anvende kvantitative og kvalitative 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. 
Viden og progression 

 Stat, marked, civilsamfund 
 Velfærdsstatsmodeller: Residuale, Selektive, Universelle 
 Fordele og ulemper ved de forskellige velfærdsmodeller 
 Velfærdsstaten under pres,  
 Fremtidens velfærdsstat  
 Konkurrencestaten  

Kompetencer 
Arbejde med grundlæggende studiekompetencer. Samfundsvidenskabelig metode, 
begreber og teori. Materialesøgning (selvfundet) og samfundsfaglige 
informationskanaler. Problematisere, diskutere, argumentere på baggrund af faglige 
begreber og teori. Komparativ analyse af forskellige velfærdsmodeller. 
Arbejde på de taksonomiske niveauer, samarbejde, arbejdsdeling, videndeling. 

Væsentli
gste 
arbejdsfo
rmer 

Klasseundervisning/selvstændig projektarbejdsform/skriftligt 
arbejde/gruppearbejde/læreroplæg. Modul afsluttet med projektbaseret synopsis øvelse 
skriftligt.  
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Titel 7 
 

Økonomi, globalisering og miljø 

Indhold Kernestof: 
Morten Bülow (red.), SamfNU B-niveau som I-bog på systime.dk:  
 
Kap. 10: Økonomi, globalisering og miljø:   
10.1 Økonomi  
10.2 Økonomisk politik 
10.3 Økonomien i et internationalt perspektiv 
10.4 Finanskrisen, der blev en økonomisk krise 
10.5 De økonomiske skoler 
10.6 Miljøvenlig økonomisk vækst – en global udfordring 
 
Kap. 11: Metode og viden i samfundsfag. Afsnit: 
 
11.2 Databehandling og formidling  
11.3 Hvordan skabes samfundsvidenskabelig viden? 
11.4 Konstruktion af spørgeskema 
11.5 Absolutte og relative tal 
11.6 Hvad er et indeks? 
11.7 Hvordan beregnes vækst? 
 
Supplerende: 
Klip fra restudy.dk om økonomi 
https://portal.restudy.dk/gymnasier/samfundsfag/c-niveau/%C3%B8konomi   
Klip fra restudy.dk om globalisering 
https://portal.restudy.dk/gymnasier/samfundsfag/b-niveau/globalisering  

’Dansk økonomi rammer bunden i 2018, men danskerne får det bedre’ Fra 
business.dk https://www.business.dk/oekonomi/dansk-oekonomi-rammer-
muren-i-2018-men-danskerne-faar-det-bedre# 
Fra Danmarks statistik NYT nr. 32 d. 31/1 2018 
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=24493 
Fra arbejderbevægelsens erhvervsråd ae.dk publikation april 2016: 
https://www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_ot-kap3_0.pdf 
Cepos analyse d. 27/2 2018. ’Råderum på 27 mia. kr. frem mod 2025’. 
https://www.cepos.dk/artikler/raaderum-paa-27-mia-kr-frem-mod-2025  
’Danmark bagud med grønt regnskab’. Politiken d. 09.04.2014. Sektion: Økonomi   
 
Fra dr.dk programserien Økonomi for dummies udvalgte afsnit. 
http://www.dr.dk/tv/se/oekonomi-for-dummies/oekonomi-for-dummies-med-
huxi-og-karen-8-8#  
Fra DR2 'Pengenes herre' Om J.M. Keynes.  
Fra DR2  'Hayek og det frie marked'  
Doku-film: Globalisation is good. Af Johan Nordberg 
http://www.youtube.com/watch?v=12YDLZq8rT4
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Samt videoer, interaktive opgaver, cases og spørgsmål tilknyttet kapitel 10 &11 1 i 
I-bogen.  

Omfang 
 

Ca 36 virtuelle lektioner + 3 lektioner med tilstedeværelse 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
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 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 
udviklings-tendenser  
Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og 
globale forhold  
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 problem-stillinger og konkludere  
Anvende kvantitative og kvalitative 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. 
Viden og progression: 

 Målkonflikter og det øko. kredsløb 
 Makroøkonomisk styring, konjunkturer, vækst og inflation,  
 Økonomiske styringsinstrumenter: Finanspolitik, 

arbejdsmarkedspolitik, strukturpolitik, pengepolitik,  
 Økonomiske sammenhænge nationalt og globalt, Globalisering 
 Klassiske økonomiske teoretikere: Smith, Keynes,  
 Finanskrisen 
 Miljøvenlig økonomisk vækst? 
 

Kompetencer 
Arbejde med grundlæggende studiekompetencer. Samfundsvidenskabelig metode, 
begreber og teori. Materialesøgning og samfundsfaglige informationskanaler. 
Problematisere, diskutere, argumentere på baggrund af faglige begreber og teori.  
Arbejde på de taksonomiske niveauer, samarbejde, arbejdsdeling, videndeling.

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/selvstændig projektarbejdsform/skriftligt 
arbejde/gruppearbejde/læreroplæg. Modul afsluttet med projektbaseret synopsis 
øvelse skriftligt.  
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Titel 8 
 

EU - Europas forenede stater eller nationalstaternes Europa? 

Indhold Kernestof: 
 
Morten Bülow (red.), SamfNU B-niveau som I-bog på systime.dk:  
 
Kap. 7: Politiske systemer og EU: Afsnit: 
 
7.1 Den europæiske union 
7.2 Tilgange til studiet af EU 
7.3 Danmark i EU og EU's fremtid 
7.4 Euro eller EU-uro? Kan mønten overleve? 
7.5 Politiske systemer i andre lande 
 
Liv i Danmark 2. Af Jacobsen m.fl. Columbus 2010, s. 106-108 om 
integrationsteorier. 
  
Supplerende stof: 

4 Korte film om EU fra Folketingets EU-oplysning http://www.eu.dk/da/fakta-
om-eu/film-om-eu  

Folketingets EU-oplysning. Aktuelle nyheder fra EU, følg en lov, hvad er EU, 
EU og DK og temasider og diverse EU forhold.  http://www.eu-
oplysningen.dk/  

Dokumentarfilm af Christoffer Guldbranden: 'Præsidenten' 
http://filmcentralen.dk/alle/film/praesidenten  

Dokumentarfilm: Kampen om kemikalierne 
http://filmcentralen.dk/alle/film/kampen-om-kemikalierne  

Restudy videoer om EU https://portal.restudy.dk/gymnasier/samfundsfag/b-
niveau/eu  

Video fra restudy.dk om Brexit og den demokratiske proces 
https://portal.restudy.dk/gymnasier/samfundsfag/a-niveau/politik-demokrati  

Oversigtspapir: Integrationsteorier til forståelse af udviklingen i EU. 

DR tema side om Brexit http://www.dr.dk/nyheder/tema/brexit  
Samt videoer, interaktive opgaver, cases og spørgsmål tilknyttet kapitel 7 i I-
bogen.  

Omfang 
 

Ca. 32 virtuelle lektioner + 3 lektioner med tilstedeværelse 

Særlige 
fokuspunkter 

Fagmål: 
Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle 
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå  
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Forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og 
enkle teorier  
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, 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 problem-stillinger og konkludere  
Anvende kvantitative og kvalitative metoder  
Skelne mellem forskellige typer 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.  
 
Viden og progression 

 Hvad er EU? Hvorfor EU? 
 Overstatslige - mellemstatslige. De tre søjler, DKs 4 forbehold 
 EU's institutioner: Den Europæiske domstol, Europa 

Kommissionen, Ministerrådet, Europaparlamentet, Centralbanken, 
Fælles præsident og udenrigsminister, formandsskabet 

 Beslutningsprocesser, DK og EU 
 Integrationsteorier: Neofunktionalisme, føderalisme, 

intergovernmentalisme, EU i bredden og dybden. 
 EU og det demokratiske underskud, Lissabon-traktaten 
 EU's fremtid i relation til Brexit og nationalisme 

  
Kompetencer 
Arbejde med generelle studiekompetencer og sociale kompetencer. 
Historisk overblik, analyse af årsager til europæisk integration, Materiale- og 
informationssøgning, Videndeling, Diskussion, Samfundsfaglig metode 
Diskutere fordele og ulemper EU 
Arbejde på de taksonomiske niveauer, synopsisarbejde, 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/selvstændig projektarbejdsform/skriftligt 
arbejde/gruppearbejde/læreroplæg. Projektarbejde i forbindelse temaet EU og 
velfærden. 
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