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Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Maj-juni 2018 

Institution HF & VUC Nordsjælland, Hillerød-afdelingen 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Samfundsfag B, stx-bekendtgørelsen (gammel) 

Lærer(e) Anders Cordes 
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Identitetsdannelse og socialisation 

Titel 2 Kultur og kulturmøder 

Titel 3 Det danske politiske system 

Titel 4 Ideologier, grundholdninger og de politiske partier 

Titel 5 Demokrati, magt og mediernes rolle 

Titel 6 Velfærdsstatens udfordringer? 

Titel 7 Økonomi, globalisering og miljø 

Titel 8 EU – Europas forenede stater eller nationalstaternes Europa? (PLAN) 
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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 
1.2 Socialgrupper, livsstile og livsformer 
1.3 Det moderne samfund 
1.4 Det senmoderne samfund 
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: 
 
”Vis mig din indkøbskurv”, https://www.etik.dk/forbrug/vis-mig-din-
indk%C3%B8bsvogn 2008 
 
http://www.tns-gallup.dk/kompas 

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

Er du mors lille dreng? 10 år senere. TV2 doks fra mitcfu.dk 

”På røven i Nakskov – afsnit 1 og 3, Mitcfu.dk 

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  

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. 



 

Side 3 af 22 

 
Omfang 
 

Ca. 36 lektioner   

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 

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/selvstændig projektarbejdsform/skriftligt 
arbejde/gruppearbejde/læreroplæg

 
 



 

Side 4 af 22 

 
 
 
 
 
 
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 
 
 
Supplerende stof: 
 
Conzoomundersøgelse herfra: 
https://www.vucdigital.dk/samfundsfag_social_arv/opgave_conzoom2.html 
 
Dokumentarfilmen ' Den perfekte muslim': 10 TRIN TIL PERFEKT 
INTEGRATION. 
https://www.youtube.com/watch?v=QQ5blGvuzi0&feature=youtube_gdata_play
er  
 
"Der er en yndig mand" - http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/der-er-en-yndig-mand 
 
”Bandekrigerne” fra filmcentralen.dk 
 
Brennpunkt: ”Niqab på norsk” fra mitcfu.dk 
 

”Krigerne fra Nord", dokumentarfilm, http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/krigerne-
fra-nord 
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”Vi vil da ikke giftes med dårligt uddannede nydanskere”. Fra Politiken d. 21.04.12. 
Graf medfølger artikel. 
 
 
”Debat: Kære medsøstre, danske mænd bider altså ikke!”. Fra Politiken d. 
12.05.2012. 
 
 
Indvandrere og efterkommeres valg af ægteskabspartnere & Indvandreres og 
efterkommeres beskæftigelsesfrekvens. Fra samfundsstatistik 2013, Columbus 2013. 
s. 13.  
 
 
Tilslutning til normer vedrørende ligestilling. Fra Samfundsstatistik 2011, Columbus 
2011. 
 
Samt videoer, interaktive opgaver, cases og spørgsmål tilknyttet kapitel 1 & 2 i I-
bogen. 
 

Omfang 
 

Ca. 28 lektioner 

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 
 Etniske minoritetsunge 
 Kulturelle værdier og identitet 
 Hofstedes analysemodel 
 Ungdomskultur, subkultur 
 Ghettodannelse, geokulturelle mønstre (Conzoom) 

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 
 

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: 
 
”Partier ønsker mere assimilation bland indvandrere”, tv2.dk 
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-09-13-partier-onsker-mere-assimilation-blandt-
indvandrere  
 
”Fakta: LA stillede ultimativt krav om lettelser i topskatten”, msn.com 
http://www.msn.com/da-dk/nyheder/indland/fakta-la-stillede-ultimativt-krav-om-
lettelser-i-topskatten/ar-AApZCxt 
 
”Samuelsen fraviger nu krav om topskat”, tv2.dk 
http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-11-21-samuelsen-fraviger-nu-krav-om-topskat  
 
”Ikke enighed i baglandet om socialdemokratisk nej til kvoteflygtninge”, tv2.dk 
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-09-16-ikke-enighed-i-baglandet-om-
socialdemokratisk-nej-til-kvoteflygtninge  
 
Film: Uffes Alternativ: 2 dele: http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-
1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Uffes%20alternativ&orderby=title&Search
ID=4fde3c31-c020-4efa-972c-dd7c91b3e489&index=2  
 
”Kronik: Værdipolitik tager over når ideologierne dør”. Fra Berlingske d. 23.05.2013.  
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”Ideologierne lever i bedste velgående”. Fra Politiken d. 12.11. 2013. 
 
 
Partiidentifikation & tillid til politikerne? Fra Samfundsstatistik 2013. Columbus 2013. 
s. 43 
 
     
”OVERBLIK: Her er regeringens vækstinitiativer”, fra dr.dk 06.06.15 
 
 
”SF om regeringens afgiftslettelser: Det er ufatteligt”, fra dr.dk, 06.05.15 
 
Meningsmåling: ”Betragter du statsminister Helle Thorning-Smidt som 
socialdemokratisk eller borgerlig i sine grundholdninger”, Megafon for Politiken/TV, 
2 26.04.2014. 
 
Samt videoer, interaktive opgaver, cases og spørgsmål tilknyttet kapitel 4 & 5 i I-
bogen.  

Omfang 
 

Ca. 32 lektioner 

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 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 
 Vælgertyper og adfærd 
 Downs teori 
 Molins model 
Kompetencer: 
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 Informationssøgning, samarbejde, Bruge samfundsfaglige modeller og begreber 
ud fra ukendt materiale ved synopsis træning 

Væsentligst
e 
arbejdsfor
mer 

Klasseundervisning/selvstændig projektarbejdsform/skriftligt 
arbejde/gruppearbejde/læreroplæg.  
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Titel 4 
 

Politiske systemer 

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 
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    Politiske systemer i andre lande 
 
Supplerende stof: 
 
Klip fra Folketingets mediatek om det danske folkestyre:  
https://www.youtube.com/watch?v=F0V_tJNlX8U 
 
”Stor opbakning til protest mod gymnasiebesparelser”, dr.dk 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/stor-opbakning-til-protest-mod-gymnasie-
besparelser  
 
Begravelse af den gode undervisning, Øregård Gymnasium, youtube.com 
 
http://www.dr.dk/nyheder/politik/valg2015/resultat valgresultatet 2015. 
 
Dokumentarfilm: ”69”, fra filmcentralen.dk 
 
"Demokrati - Unges politiske interesse fra DUF", duf.dk, oktober 2013.  
 
Dokumentar: ”Dagbog fra midten”, filmcentralen.dk 
 
Link til Mandagmorgen art. om kommunalvalget i alle kommuner:  
https://www.mm.dk/artikel/borgmester2017?utm_content=buffer6a8ae&utm_medium
=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer 
 
DRs temaside om Kommunalvalget: 
https://www.dr.dk/nyheder/politik/kv17 
 
Tema side fra Kommunalforeningens (KL) hjemmeside: 
http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunalvalg1/
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”Danmark får et nyt parti”. Fra 15. Okt. 2014 fra 
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/16/083355.htm   Af Theis Lange Olsen. 
 
Model: Medianvælgere af Anthony Downs. Fra Forlaget Columbus hjemmeside. 
 
Alternativet tiltrækker nye politisk aktive. Fra 25. august 2014 Indland 
http://www.information.dk/507239. Af Kim Kristensen.  
 
Figur: Højre venstre skala. Fra Gregers Friisbergs hjemmeside www.gf.dk   
 
 
Resultatet Folketingsvalg 2015, fra ft.fk 
 
  
Samt videoer, interaktive opgaver, cases og spørgsmål tilknyttet kapitel 4 i I-bogen.

Omfang 
 

Ca. 24 lektioner   

Særlige 
fokuspu
nkter 

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  
 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. 
 Deltagelsesmuligheder 
 Kommunalvalg 2017 

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

Klasseundervisning/selvstændig projektarbejdsform/skriftligt 
arbejde/gruppearbejde/læreroplæg. Projektarbejde i forbindelse temaet udformet som 
synopsis.  
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Titel 5 
 

Demokrati, magt og mediernes rolle 

Indhol
d 

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: 
 
”Ekstrem samfundsfag” – Fra RG-samf kanal på youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=9hNwn8Y3rUw&list=PL72F94760DA42BE1E&ind
ex=23  
 
Grundloven.dk – Danmarks Riges Grundlov 
 
Forskellige kort og undersøgelser fra https://freedomhouse.org/  
 
Medier: 
https://portal.restudy.dk/video/medier/id/1368/versionId/1631/educationCategoryId/2 
 
Fra TV!TV!TV!:  
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Nyhederne: 
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=1&page=5&pageSize=6&search=titel:T
V!TV!TV!&orderby=title&SearchID=03e47b41-1474-4151-8370-a89147acb08d&index=6  
 
Den konstruerede virkelighed: 
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=1&page=2&pageSize=6&search=titel:T
V!TV!TV!&orderby=title&SearchID=1a8a4ed2-d398-4229-84e7-b1b6fd2f131f&index=5  
 
Om socialdemokratisk spin: 
https://www.facebook.com/socialdemokratiet/videos/10155224468428030/?hc_ref=AR
RIaboeQdEBKxGQ9CN9m1J3Cx7xOLONnr7YdfYkS5lleh0A1jnELfC_MFu4vozEyBA
&fref=nf samt artikel her:  
https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/ny-s-kampagne-er-manipulation-og-
fake-news/6998146 
 
Politik uden spin? [Del1-2] fra youtube.com 
 
Kongekabale, spillefilm, filmcentralen.dk  
 
https://www.dr.dk/tv/se/jersild-minus-spin-tv/jersild-minus-spin-2017/jersild-minus-
spin-2017-12-22 Jersild minus spin. 
 
“Demokratiet truet af følelser”, Information, 
https://www.information.dk/moti/2017/01/demokratiet-truet-foelelser  
 
Satiretegning. Forside. Fra Magasinet Charlie Hebdo. Særudgave d.14-1-2015. 

 
 

Vi er nødt til at endevende vores egen og vores fælles europæiske antiterror-indsats. Fra 
Magasinet Ræson. D. 12.01.2015. 

 
 

Pia K.: Vi må ty til nødret. Fra eb.dk d. 7/1 kl. 13.28. 
 
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. http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/15197/11seinNY.pdf 

 
JP VIDEN 07.09.2017 HTTPS://JYLLANDS-
POSTEN.DK/NYVIDEN/ECE9847226/FORSKERE-FACEBOOK-OG-TWITTER-
SKADER-IKKE-DEMOKRATIET/  
 
Samt videoer, interaktive opgaver, cases og spørgsmål tilknyttet kapitel 3, 6 & 8 i I-bogen. 

Omfa
ng 
 

Ca. 26 lektioner 

Særlig
e 

Fagmål 
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fokus
punkt
er 

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: 

 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 
 Freedom houses’s undersøgelse 
 Magten i DK? 
 Spin 
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  

Væsen
tligste 
arbejd
sform
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/educat
ionCategoryId/2  
 
Supplerende: 
Oversigtspapir - de tre velfærdsmodeller. 

Velfærdsstatens historie Fra fattiggård til frit valg. 

Økonomi for dummies, afsnit 1 og 8 (og uddrag af 3), mitcfu.dk  

”Dansk velfærd er en stor succes”, Information april 2013, 
https://www.information.dk/udland/2013/04/dansk-velfaerd-stor-succes  

”Hvad er konkurrencestaten?”, Ræson, 22.09.13. 

Fra dr.dk (fundet på cfu.dk): ”Farvelfærd – Folketinget møder virkeligheden” 

Ledighedsbegreber fra 
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/metode/aku-
arbejdskraftundersoegelsen (især AKU overfor Brutto) 

Samfundsstatistik, 2010, tabel 1.1. Aldersfordeling pr. 1. januar, s.4.  
 
Fra Danmarks Statistik http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18706 
om Offentlige finanser. 
 
”Andelen af folk i arbejde falder drastisk” fra dr.dk d. 27. Jan. 2013  
 
”OECD vil have brugerbetaling på de lange uddannelser” fra epn.dk/Jyllandsposten – 
Dansk Økonomi d. 20.01.14 
 
”Cost-benefit kommer før velfærdsamfundet” fra Information d. 20. oktober 2015.
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Samt videoer, interaktive opgaver, cases og spørgsmål tilknyttet kapitel 9 i I-bogen. 
Omfang 
 

Ca 24 lektioner 

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 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  
 Fattigdom i velfærdsstaten 

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.

Væsentligst
e 
arbejdsfor
mer 

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 
 
Supplerende: 
 
Økonomi for dummies – udvalgte afsnit. 
 
”Onkel Joakim – Løbende udgifter”, Anders And-blad, ukendt årstal (brugt til det 
økonomiske kredsløb) 
 
BNP fra http://laan-penge-her.dk/artikel/bnp/  
 
”Magasinet penge”: http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-
1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Uddannelse%20gavner%20%C3%B8konomi
en&orderby=title&SearchID=b1f072ba-3cb1-4bd2-8d2d-e9e020b0d0d2&index=1 om 
Uddannelse og økonomi. 
 
”Masters of money” om Hayek og Keynes. 
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-
1&page=1&pageSize=6&search=serietitel:%20Pengenes%20herrer&orderby=title&Sea
rchID=85db4a2d-61c9-4806-8241-d11bebf2ccee&index=2  
 
Finansministeriets redegørelse for dansk økonomi, maj 2017. 
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/05/gode-udsigter-for-dansk-
oekonomi  
 
Film om krisen: ”Inside job”: http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-
1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Inside%20job&orderby=title&SearchID=24
c1c89b-7cae-4e73-b001-c139b47ad251&index=1  
 
’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#    
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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 
 
   
Samt videoer, interaktive opgaver, cases og spørgsmål tilknyttet kapitel 10 &11 1 i I-
bogen.  

Omfang 
 

Ca 30 lektioner 

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  
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 
 Markedsmodellen 
 Makroøkonomisk styring, konjunkturer, vækst og inflation,  
 Økonomiske styringsinstrumenter: Finanspolitik, arbejdsmarkedspolitik, 

strukturpolitik, pengepolitik,  
 Økonomiske sammenhænge nationalt og globalt, Globalisering 
 Klassiske økonomiske teoretikere: Smith, Keynes, Hayek 
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 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. 

Væsentli
gste 
arbejdsfo
rmer 

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? ENDNU IKKE 
GENNEMGÅET, derfor plan!

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: 

5 Korte film om EU fra Folketingets hjemmeside. 
http://www.ft.dk/Demokrati/EU/Hvad_laver_EU.aspx  

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  

Dokumentar fra DR2 'Europa på katastrofekurs' om EU's identitetskrise. 
https://www.youtube.com/watch?v=iYA5dLhmvaw  

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

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. 30 lektioner 

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. 

 
 
 


