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Titel 1 
 

Bandekonflikten: Identitet og socialisation 

Indhold  
Kernestof: 
 
Bülow, Morten (red.) (2011): SamfNU – Grundbog til samfundsfag. STX&HF B-
niveau (2. udg.), Århus: Systime:  
”Sociologi - Individ og samfund”, s. 8-16 
”Socialgrupper, livsstile og livsformer” s. 17-20 
Om Emile Durkheim, s. 25-26 
”Ungdomskultur i senmoderniteten”, s. 96-100 
”Ulrich Beck og risikosamfundet”, s. 31-33 
”Nyhedskriterierne”, s. 112-113 
”Mediernes påvirkning”, s. 118-123 
 

Smith, Eva (2012): Kriminalitet og retfærdighed. København: Forlaget Columbus, 
s. 93 

Skov, Oliver & Richard Bundsgaard (2013): B-Bogen. København: Forlaget Co-
lumbus: 

”Samfundsfaglige redskaber - et ’must-read’-afsnit”, s. 9-13 
 
Jacobsen, Benny & Ove Outzen (2010): Liv i Danmark (2. udg.), København: Forla-
get Columbus, s. 12-13 

 
 
Supplerende stof: 
 
Tekst – artikler, data mv.: 
 
Indvandrere i Danmark 2016, Danmarks Statistik, diverse grafiske datapræsentati-
oner fra udgivelsen (beskæftigelse, uddannelse, karakterer, offentlig forsørgelse, 
kriminalitet) 
”De radikale tabere”, Henrik Jensen i Berlingske 24.2.2015 
”Hvem har vaccinen mod nye bandekrige?”, Inger Gry Reiter i Politiken 17.8.2017 
 
Diverse kursist-selvfundne artikler valgt på baggrund af fokuseret informations-
søgning 
 
Video, lyd, billedmateriale mv.: 
 
Bande i Mjølnerparken: Krigen stopper ikke foreløbig: 
http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-08-08-bande-i-mjoelnerparken-krigen-stopper-
ikke-foreloebig 
Nu har banderne skudt mere end hele sidste år, DR Nyheder 15.8.2017: 
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http://www.dr.dk/nyheder/indland/nu-har-banderne-skudt-mere-end-hele-sidste-
aar 
Bandekrigerne – En insider åbner op 
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/bandekrigerne-en-insider-abner-
op/?uniuser=rune5526# 
Maffesoli – retraditionalisering og stammekrig 
https://prezi.com/gp4cehho7lek/maffesoli/ 
DC – Jer ft. Jamaika 
https://www.youtube.com/watch?v=C6-LW7-kEpI 
Tør jyder færdes på Nørrebro?, Radio 24syv Morgen 29.8.2017: 
http://www.radio24syv.dk/programmer/24syv-morgen/18856949/tor-jyder-
faerdes-pa-naerrebro-3 
Dansk rap bliver hårdere. Ali Sufi, rapper og politolog, om, hvorfor det ikke er et 
problem, Radio 24syv Morgen 16.8.2017: 
http://www.radio24syv.dk/programmer/24syv-morgen/18700486/danske-grises-
velfaerd-halter-yahya-hassans 
Bekræfter ny skudepisode i København: Tilfældig mand tæt på at blive ramt, DR 
Nyheder 11.8.2017: 
http://www.dr.dk/nyheder/indland/bekraefter-ny-skudepisode-i-koebenhavn-
tilfaeldig-mand-taet-paa-blive-ramt 
 

Omfang 
 

11% 

Særlige fokus-
punkter 

 
Mål for kernestof (læreplan): 
 

– identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark 
– massemedier og politisk meningsdannelse 
– social differentiering og kulturelle mønstre. 
– komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 

 
Faglige mål: 
 

– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teo-
rier 
– sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre 
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
– formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk 
og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskute-
re problemstillinger og konkludere 
– anvende kvantitative og kvalitative metoder 
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 
– formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved an-
vendelse af fagets taksonomi og terminologi 
– på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-
punkter og indgå i en faglig dialog. 

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
 Arbejde med diverse øvelser og spørgsmål formuleret til artikel- og datama-

teriale (individuelt og i grupper). 
 Læreroplæg 
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 Introduktion til samfundsfag B og fokusering på anvendelse af teorier og 
begreber. 

 Forsøgsvis selvstændig udarbejdelse af synopser (individuelt og i grupper) 
på basis lærerstillede spørgsmål 

 Introduktion og opstart på synopsis-metoden. 
 

Retur til forside 
 
 
Titel 2 
 

Ideologier og partier: Hvem står for hvad? 

Indhold  
Kernestof: 
 
Bülow, Morten (red.) (2011): SamfNU – Grundbog til samfundsfag. STX&HF B-
niveau (2. udg.), Århus: Systime:  
”Politiske grundholdninger og ideologier”, s. 163-182 
”Partiernes slægtshistorie”, s. 189-199 
”Hvilke faktorer ligger til grund for et partipolitisk standpunkt?”, s. 200-202 
 
Jacobsen, Benny & Ove Outzen (2010): Liv i Danmark (2. udg.), København: Forla-
get Columbus, s. 42-44 

 
Supplerende stof: 
 
Tekst – artikler, data mv.: 
 
”Her er fem spørgsmål liberalisterne aldrig stiller”, Per Michael Jespersen i Politiken 
25.9.2014 
Citatmosaik afspejlende ideologiske positioner (sammensat af klip fra diverse parti-
hjemmesider) 
”De radikale tabere”, Henrik Jensen i Berlingske 24.2.2015 
”Nye Borgerlige til DF: I svigter danske værdier”, Fyens.dk 17.6.2017, 
https://www.fyens.dk/indland/Nye-Borgerlige-til-DF-I-svigter-danske-
vaerdier/artikel/3160101 
”Revolutionsballade i Enhedslisten: Langer hårdt ud efter Pernille Skipper”, TV2 
Nyheder 14.10.2016 
 
Diverse kursist-selvfundne artikler valgt på baggrund af fokuseret informationssøg-
ning 
 
Video, lyd, billedmateriale mv.: 
 
Billede på personligt ansvar: 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/ansvar 
Socialistisk kampplakat: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_of_Capitalist_System 
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Twitter-profiler: 
Venstre: https://twitter.com/venstredk?lang=da 
Liberal Alliance: https://twitter.com/LiberalAlliance?lang=da  
Radikale Venstre: https://twitter.com/radikale?lang=da 
 
Partipræsentationer om de 10 opstillingsberettigede partier (fra Skolevalg 2017): 
(V) https://www.youtube.com/watch?v=l5DbcAq0b-s  
(O) https://www.youtube.com/watch?v=g7tlX_bNcMk 
(I)   https://www.youtube.com/watch?v=w0_R-l8FSE4 
(K) https://www.youtube.com/watch?v=R0_8j33BRow 
(NB) https://www.youtube.com/watch?v=uNm_DskvztA 
(B) https://www.youtube.com/watch?v=8zUVP1OuPs4 
(A) https://www.youtube.com/watch?v=1YcR8iz2tDA 
(F) https://www.youtube.com/watch?v=yQEt8pjHaxo 
(Ø) https://www.youtube.com/watch?v=HVU6Nlq652s 
(Å) https://www.youtube.com/watch?v=Ui1HmrqUI_s 

 
Omfang 
 

11% 

Særlige fokus-
punkter 

 
Mål for kernestof (læreplan): 
 

– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 
– demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet 
 

Faglige mål: 
 

– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teo-
rier 
– 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 diskute-
re problemstillinger og konkludere 
– anvende kvantitative og kvalitative metoder 
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af 
enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og diagrammer 
– formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved an-
vendelse af fagets taksonomi og terminologi 
– på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-
punkter og indgå i en faglig dialog. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 
 Kombination af viden fra fagets forskellige discipliner igennem: 
 Arbejde med diverse øvelser og spørgsmål formuleret til artikel- og datama-

teriale (individuelt og i grupper). 
 Læreroplæg  
 Øget fokusering på anvendelse af begreber og teorier, samt på at inddrage 

de relevante dele af pensum. 
 Øget fokus på taksonomi og analytisk tilgang til tekstmateriale 

 
Retur til forside 
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Titel 3 
 

Regeringens skatteudspil 2017: Velfærd, beskatning og politisk spin  

Indhold  
Kernestof: 
 
Bülow, Morten (red.) (2011): SamfNU – Grundbog til samfundsfag. STX&HF B-
niveau (2. udg.), Århus: Systime:  
”Økonomi og miljø”, s. 343-357 
 
Bülow, Morten, Magnus Hallund Mikkelsen & Helle Hauge Bülow (red.) (2018): 
SamfNU – Grundbog til samfundsfag. STX&HF B-niveau (ibog), Århus: Systime:  
”3.1 Massemedier og samfund” 
”3.2 Medieteorier” 
”3.3 Medierne som demokratiets vogter” 
”3.4 Medier og politik” 
 
Brøndum, Peter & Thor Banke (): Luk samfundet op! København: Columbus: 
”Figur 10.3: Velfærdsmodeller” 
 
 
Supplerende stof: 
 
Tekst – artikler, data mv.: 
 
”Skatteudspil: Sådan forlænger vi opsvinget”, 
https://www.regeringen.dk/nyheder/skattereform-2017/ 
”Regeringen vil sænke skatten på arbejde, biler og pension med 23 mia. kr.”, 
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/08/regeringen-vil-saenke-
skatten-paa-arbejde-biler-og-pension-med-23-mia-kr 
”Regeringens falske nyheder”, Information 31.8.2017, lederartikel 
”20.5 Holdninger til skat og velfærd”, Samfundsstatistik 2017, s. 103 
”Lad os forlænge opsvinget”, Jydske Vestkysten 9.10.2017, af Kristian Jensen, Fi-
nansminister (V) 
”Vismænd advarer om overophedning: Hold igen med skattelettelser og reformer”, 
DR Nyheder 10.10.2017  
”Økonomer om skattelettelser: Man må håbe, at politikerne har lært af fejlene for 10 
år siden”, Berlingske Business 29.8.2017  
 
Video, lyd, billedmateriale mv.: 
 
Videoer fra: 
Den her reform skaber ulighed, men det gør vi med åbne øjne: 
http://www.dr.dk/nyheder/politik/den-her-reform-skaber-ulighed-men-det-goer-
vi-med-aabne-oejne 
Finansloven: 
https://www.youtube.com/watch?v=H1gGv_4fwyw 
Dit demokrati / Finansloven: 
https://www.youtube.com/watch?v=wmVKBzA2lqo
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Multiplikatoreffekt og finanspolitik (Økonomi for dummies, afsnit 1): 
Simulation af finanspolitik mm.: 
https://samfnustxb.systime.dk/fileadmin/filer/flash/ Animati-
oer/Economical%20Part%20Version%207/Main.html 
 

Omfang 
 

12% 

Særlige fokus-
punkter 

 
Mål for kernestof (læreplan): 
 

– massemedier og politisk meningsdannelse 
– velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund 
– det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, herunder EU 
– komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 

 
Faglige mål: 
 

– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfunds-
mæssige problemstillinger og løsninger herpå 
– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teori-
er 
– undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale 
forhold 
– undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere 
løsninger 
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
– formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk 
og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere 
problemstillinger og konkludere 
– anvende kvantitative og kvalitative metoder 
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af 
enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og diagrammer 
– formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anven-
delse 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 

 
 Kombination af viden fra fagets forskellige discipliner igennem: 
 Arbejde med diverse øvelser og spørgsmål formuleret til artikel- og datama-

teriale (individuelt og i grupper). 
 Læreroplæg  
 Øget fokusering på anvendelse af begreber og teorier, samt på at inddrage de 

relevante dele af pensum. 
 Øget fokus på taksonomi og analytisk tilgang til tekstmateriale 

 
Retur til forside 
 
 
Titel 4 
 

Politisk magt og politisk dagsorden efter Folketingsvalget 2015 

Indhold  
Kernestof: 
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Bülow, Morten (red.) (2011): SamfNU – Grundbog til samfundsfag. STX&HF B-
niveau (2. udg.), Århus: Systime:  
”Politik – teori og praksis”, s. 131-147 
”Fordelingspolitik og værdipolitik”, s. 148-153 
”Politik på forskellige niveauer”, s. 154-156 
”Kampen om midtervælgerne”, s. 157-161 
”Moderne ideologier”, s. 183-188 
 
Supplerende stof: 
 
Tekst – artikler, data mv.: 
 
”Protestvalg med nej til reformer, København og EU”, Berlingske/Politiko 
22.6.2015 
”Folketingsvalget kommer snart”, Politiken 24.6.2015, af Bjørn Bredahl 
Valgresultat og mandatfordeling efter Folketingsvalget den 18.6.2015, Grafikker 
fra dr.dk 
”Overblik: Det mener partierne om topskattelettelser”, Jyllandsposten 7.8.2016  
”Socialdemokratiet. Giv os et Danmark for alle”, Fyens.dk 10.10.2017, af Ashil 
Farokh, Byrådskandidat (S) 
”Østrig: Forbud mod burka og niqab rammer en haj, en hest og en kold cyklist”, 
Politiken 9.10.2017 
 
”Hver fjerde vælger beslutter sig i sidste øjeblik”, Altinget 15.6.2015 (uddrag)  
”DF hentede flest vælgere over midten”, Altinget 14.9.2015  
”Vælgernes tillid til politikerne falder efter valget”, DR Nyheder 24.8.2015 (ud-
drag)  
”Danskerne er trætte af politiske kommentatorer”, DR Nyheder 17.4.2015 (ud-
drag)  
”Kræmmermentalitet”, Information 17.12.2015, lederartikel (uddrag)  
”Vælgernes troværdighed er i dyb krise”, Politiken 7.12.2015, af Anders Jerichow  
”Danskernes tillid til politikerne er forsvundet”, Ugebrevet A4 22.12.2015 (uddrag) 
 
Video, lyd, billedmateriale mv.: 
 
Søren Espersen truer med at vælte Lars Løkke: 
http://nyheder.tv2.dk/2015-09-21-soeren-espersen-truer-med-at-vaelte-lars-
loekke 
Samuelsen står helt fast: Fem procent eller vi vælter regeringen: 
http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-08-13-samuelsen-star-helt-fast-fem-procent-
eller-vi-vaelter-regeringen 
Debatten: Burkaforbud? Sendt 5.10.2017: 
https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-tv/debatten-2017-10-05 
Dit demokrati / Lovgivningsprocessen: 
https://www.youtube.com/watch?v=glMv32HV0-o 
 

Omfang 
 

18% 
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Særlige fokus-
punkter 

 
Mål for kernestof (læreplan): 
 

– massemedier og politisk meningsdannelse 
– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 
– forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU. 

 
Faglige mål: 
 

– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teo-
rier 
– undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale 
forhold 
– undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere 
løsninger 
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
– formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde 
dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og 
diskutere problemstillinger og konkludere 
– anvende kvantitative og kvalitative metoder 
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af 
enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og diagrammer 
– formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved an-
vendelse af fagets taksonomi og terminologi 
– på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-
punkter og indgå i en faglig dialog. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 
 Arbejde med diverse øvelser og spørgsmål formuleret til artikel- og data-

materiale (individuelt og i grupper). 
 Læreroplæg  
 Selvstændig besvarelse af synopsis (individuelt og i grupper) og intensivt 

arbejde med synopsislignende øvelser. 
 Øvelser med fokus på aktiv anvendelse af begreber og aktivering af alle re-

levante faglige perspektiver. 
 Fortsat fokus på taksonomi og analytisk tilgang til tekstmateriale 
 Øget fokusering på anvendelse af begreber og teorier, samt på at inddrage 

de relevante dele af pensum. 
 

Retur til forside 
 
 
Titel 5 
 

Frihed, ligestilling og familieliv i det senmoderne samfund 

Indhold  
Kernestof: 
 
Bülow, Morten (red.) (2011): SamfNU – Grundbog til samfundsfag. STX&HF B-
niveau (2. udg.), Århus: Systime:  
”Sociologi - Individ og samfund”, s. 8-16 
”Det moderne samfund”, s. 21-29 
”Det senmoderne samfund”, s. 30-38
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”Familien i det senmoderne samfund”, 52-55 
 
Supplerende stof: 
 
Tekst – artikler, data mv.: 
 
”Hov, min gode mand, her må De ikke ’cicle’”, af Sebastian Dorset, Information 
28.12.2015 
”Nu er det din egen skyld, hvis livet går skævt”, Berlingske 15.11.2013 
”Når det hele koger over: Hver fjerde ung føler sig stresset”, DR Tværs 6.10.2017 
”Kernefamilien er et tyranni’, Information 11.6.2011: 
https://www.information.dk/kultur/2011/06/forfattere-kernefamilien-tyranni 
”Da ægteskabet gik i stå, valgte Charlottenlund-par en utraditionel løsning”, TV2 
Livsstil 30.7.2017: http://livsstil.tv2.dk/samliv/2017-07-30-da-aegteskabet-gik-i-
staa-valgte-charlottenlund-par-en-utraditionel-loesning-en-ny 
FAM44N: Familier 1. januar efter kommune, familietype, familiestørrelse og antal 
børn: 
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366 
Der er 37 versioner af familien Danmark (Kristeligt Dagblad 5.9.2014: 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/2014-09-05/s%C3%A5dan-ser-
familien-danmark-ud 
”Seks piger med niqab nægtet undervisning på VUC-center”, Information 3.5.2016 
”VUC’s skrøbelige lærere”, Berlingske.dk (blog: Millenials) 4.5.2016, af Katrine 
Blauenfeldt 
”Gå da endelig med niqab i Danmark”, Jyllandsposten 6.5.2016, af Angela Brink 
”Tørklæde er også frihed”, Politiken 17.3.2014, af Özlem Sara Cekic  
”Muslimske stemmer: alle meningsmålinger”, Jyllandsposten 10.11.2015 (udvalgte) 
 
Video, lyd, billedmateriale mv.: 
 
Christianias børn – skyggesiden af eventyret: 
https://vimeo.com/133822132 
Gintberg på kanten – Christiania: 
https://www.youtube.com/watch?v=uyBM3_fdlwA (del 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=3nqK4VnFPDU (del 2) 
Når det hele koger over: Hver fjerde unge føler sig stresset: 
https://www.dr.dk/levnu/tvaers/naar-det-hele-koger-over-hver-fjerde-unge-foeler-
sig-stresset 
Billede af unge kvinder iklædt burka 
 

Omfang 
 

15% 

Særlige fokus-
punkter 

 
Mål for kernestof (læreplan): 
 

– identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark 
– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 
– komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 
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Faglige mål: 
 

– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfunds-
mæssige problemstillinger og løsninger herpå 
– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teori-
er 
– sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre 
– dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale udvik-
lingstendenser 
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
– formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk 
og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere 
problemstillinger og konkludere 
– anvende kvantitative og kvalitative metoder 
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af 
enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og diagrammer 
– formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anven-
delse 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 

 
 Kombination af viden fra fagets forskellige discipliner igennem: 
 Arbejde med diverse øvelser og spørgsmål formuleret til artikel- og datama-

teriale (individuelt og i grupper). 
 Læreroplæg  
 Selvstændig udarbejdelse af synopsis (individuelt og i grupper) og intensivt 

arbejde med synopsislignende øvelser. 
 Øvelser med fokus på aktiv anvendelse af begreber og aktivering af alle rele-

vante faglige perspektiver. 
 Fortsat fokus på taksonomi og analytisk tilgang til tekstmateriale 

 
Retur til forside 
 
 
Titel 6 
 

Hvad er EU og er EU i krise? 

Indhold  
Kernestof: 
 
Bülow, Morten (red.) (2011): SamfNU – Grundbog til samfundsfag. STX&HF B-
niveau (2. udg.), Århus: Systime:  
 
”Den europæiske union”, s. 229-243 
”Tilgange til studiet af EU”, s. 253-254 
”Danskernes opfattelse af EU”, s. 255-257 
”Magten i Danmark”, s. 259-263 
 
Supplerende stof: 
 
Tekst – artikler, data mv.: 
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”EU’s mareridt er blevet en realitet”, DR Nyheder 24.6.2016 
Diverse kursist-selvfundne artikler valgt på baggrund af fokuseret informationssøg-
ning 
 
Video, lyd, billedmateriale mv.: 
 
Præsidenten: 
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/praesidenten#.WqWG7-jOXIU 
EU’s historie: 
http://www.ft.dk/da/aktuelt/tv-fra-folketinget/film_om_folkestyret/eus_historie 
Hvad laver EU? 
http://www.ft.dk/da/aktuelt/tv-fra-
folketinget/film_om_folkestyret/hvad_laver_eu 
Hvad er en EU-traktat? 
http://www.ft.dk/da/aktuelt/tv-fra-
folketinget/film_om_folkestyret/hvad_er_en_eutraktat 
Danmark ud af EU: 
https://www.skolevalg.dk/maerkesager/danmark-ud-af-eu/ 
Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i Europaparlamentet: 
https://www.youtube.com/watch?v=CB063m9aF-g 
Hvorfor er EU så udemokratisk? Spørg Ulla: 
https://www.youtube.com/watch?v=mQ2Laitoq70 
EU Beslutningsproces: 
https://www.youtube.com/watch?v=vLnvjSaEHHw 
P1 Morgen 13/3: 
https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2018-03-13 
Lykketoft revser Cameron: En fejl at lade folket bestemme: 
http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-06-24-lykketoft-revser-cameron-en-fejl-at-lade-
folket-bestemme 
 

Omfang 
 

11% 

Særlige fokus-
punkter 

 
Mål for kernestof (læreplan): 
 

– demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet 
– magtbegreber 
– forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU. 

 
Faglige mål: 
 

– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teori-
er 
– undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale 
forhold 
– undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere 
løsninger 
– undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, her-
under samspillet mellem nationale og globale forhold 
– dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale udvik-
lingstendenser 
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– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
– formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk 
og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere 
problemstillinger og konkludere 
– anvende kvantitative og kvalitative metoder 
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af enk-
le modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og diagrammer 
– formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anven-
delse af fagets taksonomi og terminologi 
– på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunk-
ter og indgå i en faglig dialog. 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 
 Arbejde med diverse øvelser og spørgsmål formuleret til artikel- og datama-

teriale (individuelt og i grupper). 
 Læreroplæg  
 Øvelser med fokus på aktiv anvendelse af begreber og aktivering af alle rele-

vante faglige perspektiver. 
 Fortsat fokus på taksonomi og analytisk tilgang til tekstmateriale 

 
Retur til forside 
 
 
Titel 7 
 

Demokrati og ”danskhed” 

Indhold  
Kernestof: 
 
Bülow, Morten (red.) (2011): SamfNU – Grundbog til samfundsfag. STX&HF B-
niveau (2. udg.), Århus: Systime:  
 
”Kulturmøder”, s. 65-80 
”Demokrati og menneskerettigheder”, s. 204-218 
”International konventioner og international ret”, s. 219-224 
 
Skov, Oliver & Richard Bundsgaard (2013): B-Bogen. København: Forlaget Co-
lumbus: 

”Magt”, s. 61-64 
 
 
Supplerende stof: 
 
Tekst – artikler, data mv.: 
 
”Løkke midt i interview om ghettoer: Hør her, det er jo ikke mig, der sætter noget 
kritisk, negativt fokus”, Berlingske/Politisk Morgenpost 26.2.2018 
”Ghettoudspil er en pind til de vestlige værdiers ligkiste”, Folkebladet Lemvig 
14.3.2018, af Erik Boel, tidl. Formand for Europabevægelsen 
”Søren Pind på Grundlovsdag: Nogle gange er demokratiet nødt til at være mili-
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tant”, DR Nyheder 5.6.2016 
 
Video, lyd, billedmateriale mv.: 
 
Tag testen (indfødsretsprøve): 
https://www.indfodsretsprove.dk/gratis-prove 
Jens Philip Yazdani i debat med DF Martin Henriksen - Dansk Statsborger 
https://www.youtube.com/watch?v=ZX8WaKjddDs 
Debatten DR2, 29. september 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=2eXMVxcFcQI 
Hvornår er man dansk? | Go' Morgen P3 | DR P3 
https://www.youtube.com/watch?v=RxRX1mt4qds 
Hvad er danskhed? | Tue og Tony | DR P3 
https://www.youtube.com/watch?v=MpU6f0_r3fc 
Debatten: Farvel til ghettoen: 
https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-dr2/debatten-2018-03-01#!/ 
Dit Demokrati | Grundloven: 
https://www.youtube.com/watch?v=hTpbLHPbeQw 
Dit Demokrati | Rettigheder: 
https://www.youtube.com/watch?v=qmOs0fYTqNs 
 

Omfang 
 

11% 

Særlige fokus-
punkter 

 
Mål for kernestof (læreplan): 

 
– identitetsdannelse og socialisation i forskellige lande, herunder Danmark 
– social differentiering og kulturelle mønstre. 
– demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet 
– magtbegreber 

 
Faglige mål: 
 

– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfunds-
mæssige problemstillinger og løsninger herpå 
– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teo-
rier 
– undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale 
forhold 
– 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 ud-
viklingstendenser 
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
– formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde 
dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og 
diskutere problemstillinger og konkludere 
– anvende kvantitative og kvalitative metoder 
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af 
enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og diagrammer 
– formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved an-
vendelse af fagets taksonomi og terminologi 
– på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-
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punkter og indgå i en faglig dialog. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
 Kombination af viden fra fagets forskellige discipliner igennem: 
 Arbejde med diverse øvelser og spørgsmål formuleret til artikel- og data-

materiale (individuelt og i grupper). 
 Læreroplæg  
 Selvstændigt informationssøgningsarbejde og informationsbearbejdning 
 Selvstændig besvarelse af synopsis (individuelt og i grupper) og intensivt 

arbejde med synopsislignende øvelser. 
 Projekt: Fattigdom i Danmark 
 Øvelser med fokus på aktiv anvendelse af begreber og aktivering af alle re-

levante faglige perspektiver. 
 Fortsat fokus på taksonomi og analytisk tilgang til tekstmateriale 

 
Retur til forside 
 
 
Titel 8 
 

Velfærd og økonomisk globalisering 

Indhold  
Kernestof: 
Supplerende stof: 
 
Tekst – artikler, data mv.: 
 
 
Diverse kursist-selvfundne artikler valgt på baggrund af fokuseret informations-
søgning 
 
 
 
Video, lyd, billedmateriale mv.: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

11% 

Særlige fokus-
punkter 

 
Mål for kernestof (læreplan): 
 

– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 
– velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund 
– det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, herunder 
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EU 
– globaliseringens betydning for Danmark. 
– komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 

 
Faglige mål: 
 

– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle sam-
fundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå 
– forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle 
teorier 
– undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskute-
re løsninger 
– undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, 
herunder samspillet mellem nationale og globale forhold 
– dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale 
udviklingstendenser 
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
– formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde 
dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og 
diskutere problemstillinger og konkludere 
– anvende kvantitative og kvalitative metoder 
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer 
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af 
enkle modeller, tabeller og diagrammer og egne beregninger og diagrammer 
– formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved an-
vendelse af fagets taksonomi og terminologi 
– på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns-
punkter og indgå i en faglig dialog. 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

 
 Kombination af viden fra fagets forskellige discipliner igennem: 
 Arbejde med diverse øvelser og spørgsmål formuleret til artikel- og data-

materiale (individuelt og i grupper). 
 Læreroplæg  
 Selvstændigt informationssøgningsarbejde og informationsbearbejdning 
 Selvstændig besvarelse af synopsis (individuelt og i grupper) og intensivt 

arbejde med synopsislignende øvelser. 
 Projekt: Fattigdom i Danmark 
 Øvelser med fokus på aktiv anvendelse af begreber og aktivering af alle 

relevante faglige perspektiver. 
 Fortsat fokus på taksonomi og analytisk tilgang til tekstmateriale 

 
Retur til forside 
 


