
 

Side 1 af 12 

Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Sommereksamen 2018

Institution HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. 

Uddannelse Hf-e 

Fag og niveau Samfundsfag, c-niveau 

Lærer(e) Amanda Birkegaard Nielsen, (Peter Udengaard Hjørlund) 

Hold 3gsacmf1  

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Ideologier og politiske partier i Danmark (PHJ) 

Titel 2 Identitet, ulighed og social arv i det senmoderne samfund (PHJ & ABN) 

Titel 3 Det politiske system i Danmark – demokrati, magt og rettigheder (ABN) 

Titel 4 Det økonomiske kredsløb og velfærdsstaten i Danmark  (ABN) 

 
 
 
Titel 1 
 

Identitet, ulighed og social arv i det senmoderne samfund 

Indhold Kernestof: 
 Jakobsen, Benny, og Ove Outzen: Liv i Danmark, Columbus 2010 (2. ud-

gave), s. 7-41 
 Buhl Jensen, Jakob og Leise: Der er samfundsfag i alt, Gyldendal 2016, s. 

109-113, 134-136 + 141 
 Winding, Jørgen: Basissamf.dk, Systime 2017 (i-bog), kapitlet ”Kulturel 

kode og livsstil” 
 
Supplerende stof: 

 Statistik fra Samfundsstatistik 2016, Columbus 2016: 
1. ”Familier fordelt på familietyper” 
2. ”Hvem bor børnene sammen med?” 
3. ”Befolkningen fordelt efter husstandens størrelse” 
4. ”Vielser og skilsmisser” 
5. ”Sociale klasser i Danmark” 

 ”Halvdelen af de unge bliver stresset af at være online”, Cordelia Weber - 
10/09-16 09:24, Metroxpress 

 ”Gymnasieelev: Min generation har angst”, Olivia Dam Junget, Politiken, 
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24. november 2013 
 ”Det danske klassesamfund”, Buhl Jensen, Jakob og Leise: Der er sam-

fundsfag i alt, Gyldendal 2016, s. 139 
 ”En vej – to verdner” (afsnit 1), TV-dokumentar fra DR 1 fra 2016 
 ”Færre bryder den sociale arv”, Analyse fra Arbejdernes Erhvervsråd, Mie 

Dalskov Pihl & Troels Lund Jensen, 10 dec. 2014 
 ”Troede vi virkelig at underklassen var forsvundet?”, Ritt Bjerregaard, 

Ekstrabladet, 1. august 2016 
 ”Lær at træffe de rigtige valg”, Rikke Hovn Poulsen, 14. september 2009, 

Woman.dk: http://woman.dk/dit-liv/laer-at-traeffe-de-rigtige-valg  
 https://www.fremtidenerdin.dk/ - uddannelseswebsite for unge 
 ”Antallet af fattige i Danmark er fordoblet siden 2002”, Sebastian Abra-

hamsen, Information, 18. april 2017 
 Informationsfilm: ”Thomas Ziehe: formbarhed og senmodernitet”, Nico-

lai Løvenholt:  https://www.youtube.com/watch?v=OC7aLD1aWvA 
 
I alt ca. 65 sider 
 

Omfang 
 

Ca. 28 lektioner af 45 minutter  

Særlige fokus-
punkter 

Læreplanens mål: 
 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
 Formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og an-

vende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge 
 Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af 

digitale hjælpemidler 
 Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med an-

vendelse af fagets begreber 
 Argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en 

faglig dialog 
Yderligere mål og kompetencer: 

 Anvende samfundsfaglig teori 
 Stillingtagen til samfundsfaglige problemstillinger. Anvende viden om det 

senmoderne samfund 
 Perspektivere til egen baggrund i forhold til samfundsudviklingen. 
 Anvendelse af samfundsfaglige begreber på eget liv 
 Forståelse for og brug af kvalitativ metode 
 Forståelse for og brug af kvantitativ metode 
 Skelne mellem grupperinger af befolkningen og kriterierne bag opdelin-

gerne 
 Objektive og subjektive måleenheder 
 Indsigt i socialiserings-strukturer i det senmoderne samfund 
 Anvende teori om identitetsdannelse, socialisering og kulturelle koder på 

konkrete cases 
 Vurdering/diskussion af samfundsfaglige problemstillinger 
 Kritisk informationssøgning 
 Projektproduktion og fremlæggelse 
 Forståelse for forskellige livsstilsformer
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 Selvstændig undersøgelse ud fra taksonomiske principper: 
1.Redegørelse 
2.Analyse 
3.Diskussion 
 

Faglige fokuspunkter: 
 Det moderne vs. det senmoderne samfund. 
 Giddens om aftraditionalisering, refleksivitet, indskrænkning af tid og rum 

samt udlejring af sociale relationer 
 Identitet og valg i det senmoderne samfund set ud fra Ziehes teori om kul-

turel frisættelse og formbarhed 
 Beck: Risikosamfundet 
 Forskellige anskuelse på unges udfordringer det senmoderne samfund 
 Familietyper og samlivsformer i dag 
 Lars Denciks 4 familieformer 
 Identitetsdannelse og socialisation. 
 Primær, sekundær, tertiær og dobbelt socialisation. 
 Per Schultz-Jørgensens teori om familiens funktioner 
 Scheins tilgang til kulturel kode og kulturelle forskelle ud fra adfærd, hold-

ninger og værdier 
 Status på social mobilitet og udviklingen i social arv i Danmark 
 Socialklasser og basale levevilkår i Danmark 
 Bourdieus kapitalformer og begreb om habitus 
 Socialmobilitet som mønsterbrydere 
 Fattigdom i Danmark 
 Livsformer: 

1. Selvstændig 
2. Lønmodtager 
3. Karrierebundet 

 Minervamodellens livsstilsgrupper 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 Klasseundervisning 
 Projektarbejde 
 Individuel analyse; ofte ved brug af kobling mellem case og teori 
 Gruppe- og pararbejde 
 Fremlæggelser og oplæg 
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Titel 2 
 

Ideologier og politiske partier i Danmark 

Indhold Kernestof: 
 Jakobsen, Benny og Ove Outzen: Liv i Danmark, Columbus 2010 (2. 

udgave), 43-50 + 52-55 
 Jensen, Ole Hedegaard: Grundbog i dansk og international politik, Sy-

stime 2017 (i-bog), kapitlerne ”Politiske partier” og ”Vælgeradfærd” 
 Friisberg, Gregers: Dansk politik og økonomi, Columbus 2002, 5. udga-

ve, s. 42-51 
 
Supplerende stof: 

 ”Ideologierne lever i bedste velgående”, Mathias Findalen Bickersteth, 
Politiken 21. november 2013 

 Statistikken ”Danskerne om grænsekontrollen”, Berlinske Tidende 13. 
december 2016 

 ”S og DF står fast på uddannelsesloft”, Mads Bang, 6.dec. 2016, altin-
get.dk 

 ”Støttepartier: Mette Frederiksen skal love at fjerne kontanthjælpsloftet”, 
www.tv2.dk, 23. sep. 2016 

 ”Molins model”, Leise og Jakob Buhl Jensen, ”Der er samfundsfag i alt”, 
Gyldendal 2016, s. 90 

 ”Guide til tildækningsforbudet”, Rasmus Straka, 7. feb.2018, politiken.dk 
 
 
 
I alt ca. 42 sider 
 

Omfang 
 

Ca. 18 lektioner af 45 minutter 

Særlige fokus-
punkter 

Læreplanens mål: 
 Anvende en grundlæggende viden om politologi til at redegøre for aktu-

elle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå. 
 Undersøge konkrete politiske beslutningsprocesser 
 Formidle viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af fagets ter-

minologi 
 Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at 

redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger 
herpå 

 Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at 
forklare og diskutere samfundsmæssige problemer 

 Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale 
og kulturelle mønstre 

 Undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU 
og globale forhold 

 Undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet
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 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
 Formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og 

anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammen-
hænge 

 
Yderligere mål og kompetencer: 

 Notatteknik 
 At læse en artikel og analysere/vurdere tema og udsagn med henblik på 

en diskussion 
 Diskutere aktuelt eksempel på ideologi kontra populisme 
 Taksonomisk analyse af konkret sag og dens ideologiske koblinger 
 Fremlæggelsestræning 
 Arbejdsfordeling og samarbejde om udarbejdelse af et projekt. 
 Informationssøgning. 
 Kendskab til centrale samfundsfaglige informationskanaler. 
 Udarbejde en pp-præsentation. 

 
Faglige fokuspunkter: 

 Grundforståelse for nutiden individualiserede samfund 
 Forståelse for ideologi og dens betydning 
 Skelnen mellem populisme og ideologi 
 Skelen mellem kvantitativ og kvalitativ metode 
 Viden om de klassiske politiske ideologier og deres kendetegn:  

1. Liberalisme 
2. Socialisme 
3. Konservatisme 

 Molins model: Interessefaktor og strategifaktor 
 Partityper: 

1. Klasseparti 
2. Ideologisk parti 
3. Pragmatisk parti 
4. Catch-all parti 

 De to højre-venstre-skalaer: Fordelingspolitik vs. værdipolitik 
 Strøms model for parti adfærd: Vote-, office eller policy-seeking 
 Egotropisk vs. Sociotropisk vælgeradfærd 
 Anvendelse af Strøms og Molins model i analyse af konkrete cases og 

vurdering af teoriers forklaringskraft 
 Politiske partier i folketinget: 

1. Deres mærkesager 
2. Syn på fordelingspolitik og værdipolitik 
3. Partiernes placering på den traditionelle højre-venstre skala 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

 Klasseundervisning 
 Projektarbejde 
 Individuel analyse; ofte ved brug af kobling mellem case og teori 
 Gruppe- og pararbejde 
 Fremlæggelser og oplæg 
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Titel 3 
 

Det politiske system i Danmark – demokrati, magt og rettigheder 

Indhold Kernestof: 
- Buhl Jensen, Jakob og Leise: Der er samfundsfag i alt, Gyldendal 2016, s. 74-

78, 86-89 + 96-97 
- Jakobsen, Benny, og Ove Outzen: Liv i Danmark, Columbus 2010 (2. udga-

ve), 56-66 + 69-76 
- Jensen, Ole Hedegaard: Grundbog i dansk og international politik, Systime 

2017 (i-bog), kapitlerne ”Centralisering og Decentralisering”, ”kommuner og 
regioner” & ”De danske forbehold” 

- Lund, Thomas Secher m.fl.: Samf C – din samfundsfagsbog, Systime 2017 (i-
bog), kapitlerne ”Demokrati og diktatur”, ”Folketingsvalg og regeringsdan-
nelse”, ”Den Europæiske Union”, ”Hvem deltager”, ”Kultur og medborger-
skab – politiske rettigheder og pligter” & ”Nye deltagelsesformer” 

- Jensen, Ole Hedegaard: Grundbog i dansk og international politik, Systime 
2017 (i-bog), kapitlerne ”Politiske partier” og ”Vælgeradfærd” 

 
Supplerende stof: 

- ”Den parlamentariske styringskæde”, 
http://forlagetcolumbus.dk/boeger/politik/b-bogen/figurer-fra-bogen/  

- Statistik ”Der er valg den 21. November 2017. Ved du, hvilket valg det drejer 
sig om?” fra artiklen ”Hvaffor et valg?”, Søren Peder Sørensen, www.kl.dk, 5. 
juni 2017 

- ”Lovgivningsprocessen i Folketinget”, model fra www.ft.dk  
- ”Støjberg har hastet otte af ni nye love om udlændinge gennem Folketinget”, 

af Nicolas S. Nielsen, www.dr.dk, 1.juni 2016 
- ”Uligheden stiger ved folketingsvalg”, Henrik Hoffmann-Hansen, Kristeligt 

Dagblad, 24. marts 2017 
- Følgende statistik fra artiklen ”Overblik: Se folketingsvalget i tal”, Cecilie 

Gormsen, altinget.dk, 17. marts 2016: 
1) ”Valgdeltagelsen fordelt på færdiggjort uddannelse” 
2)   ”Valgdeltagelse for personer med dansk oprindelse, indvandrere og efter-
kommere” 
3)   ”Valgdeltagelse opdelt på køn” 
 

- Informationsfilm om Folketingsvalg, Regeringen, Kontrol med regeringen, 
Rettigheder, lovskabelse, hvem der bestemmer hvad osv. fra 
http://ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm 

- Kortfilm: ”Valgaften” 1998, instruktør Anders Thomas Jensen, fra filmcen-
tralen.dk: 
http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/valgaften/?uniuser=aman3286 

- Informationsfilm: ”Fagforeningernes hårde kamp for rettigheder”, Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=QR9NpyUiZ3w 

- Informationsfilm: ”Om overenskomst 2018”, Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=PVyGBKPWRAE 
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- Informationsfilm: ”fagforeningerne og den danske model”, Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=2kba_k_WtEo 

- ”Forstå den danske model på fem minutter” og ”forstå begreberne – den 
danske model”, informationsartikler fra FOA.dk  

- Informationsfilm om EU, fra folketingets EU-oplysning:  ”EU's historie”, 
”Hvordan lovgiver EU”: http://undervisning.eu.dk/da/film 

 
I alt ca. 75 sider 
 
 

Omfang 
 

Ca. 28 lektioner af 45 minutter 

Særlige fo-
kuspunkter 

Læreplanens mål: 
 Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at rede-

gøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå 
 Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at for-

klare og diskutere samfundsmæssige problemer 
 Undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og 

globale forhold 
 Undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet 
 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
 Formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anven-

de forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge 
 Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af di-

gitale hjælpemidler 
 Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anven-

delse af fagets begreber 
 Argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig 

dialog. 
 Viden om politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokra-

tisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene 
 
Yderligere mål og kompetencer: 

 Viden om demokrati som styre- og deltagelsesform 
 Viden om og forståelse for forskellige sider af demokratiet i Danmark 
 Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at for-

klare og diskutere samfundsmæssige problemer 
 Formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anven-

de forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge 
 Indsigt i mulighederne for egen deltagelse i et demokratisk samfund 
 Undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og 

globale forhold 
 Bedre forståelse for fordele og ulemper ved anvendelse af kvantitative og kva-

litative undersøgelsesmetoder 
 Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at for-

klare og diskutere samfundsmæssige problemer 
 Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og 

kulturelle mønstre
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 Formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anven-
de forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge 

 Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af di-
gitale hjælpemidler 

 Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anven-
delse af fagets begreber 

 Indsigt i forhold vedrørende ligestilling mellem kønnene 
 Undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og 

globale forhold 
 Indsigt i politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokra-

tisk samfund 
 Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af di-

gitale hjælpemidler. 
 Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anven-

delse af fagets begreber 
 
Faglige fokuspunkter: 

 Definition af demokrati (Dahl) samt skelnen mellem direkte og repræsentativt 
demokrati 

 Viden om den historiske udvikling af demokrati 
 Overblik over kobling mellem demokratiske værdier og menneskerettigheder 
 Det politiske system og den parlamentariske styringskæde 
 Rettigheder og pligter i Danmark 
 Forskellige magtformer: 

1. Indirekte 
2. Direkte 
3. Bevidsthedskontrol 
4. Institutionel 
5. Strukturel 

 Den parlamentariske styringskæde. 
 Magtens tredeling: Lovgivende, udøvende, dømmende magt. 
 Spin, medialisering og medierne som 4. statsmagt 
 Folketingsvalg og regeringsmagt i Danmark 
 Forholdstalsvalg vs. flertalsvalg 
 Folketingsvalget i 2015: Valgdeltagelse set i forhold til køn, uddannelse og et-

nisk baggrund  
 Lovgivningsprocessen i Danmark 
 Politiske deltagelsesmuligheder for individer og organisationer i lovgivnings-

arbejdet i Danmark 
 Hastebehandling af lovgivning og udfordringerne herved 
 Kommuner og regioner i et nærdemokratisk perspektiv: Centralisering vs. de-

centralisering 
 Kommunalvalg og den manglende interesse for det 
 OK 18 
 EU som politisk organisation: beslutningsorganer osv. (helt basis) 
 EU’s påvirkning af danske forhold og dansk politik 
 Debat om lov om kønskvoter i erhvervslivet i dansk og EU-regi 
 De tre indflydelses-former:
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1. Institutionsbundet 
2. Situations-bestemt 
3. Nærdemokratisk 

 Interesseorganisationer og græsrodsbevægelser 
 Danske borgeres muligheder, pligter og rettigheder i forhold til politisk delta-

gelse 
 Gamle vs. nye deltagelsesformer (sociale medier) 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

 Klasseundervisning 
 Projektarbejde 
 Individuel analyse; ofte ved brug af kobling mellem case og teori 
 Gruppe- og pararbejde 
 Fremlæggelser og oplæg 

 
 

 
 
 
Titel 4 
 

Det økonomiske kredsløb og velfærdsstaten i Danmark 

Indhold Kernestof: 
 Buhl Jensen, Jakob og Leise: Der er samfundsfag i alt, Gyldendal 2016, s. 

149-170 + 180 + 186-189 
 Bülow, Morten Winther (red.), Globalisering – samfundsvidenskabelige per-

spektiver, Systime 2017 (i-bog), kapitlerne ”International handel”, ”Globali-
sering eller regionalisering?”, ”Vindere og tabere ved den øgede samhandel” 
& ”Konsekvenser af den økonomiske globaliserings tre aspekter” 

 Jakobsen, Benny og Ove Outzen: Liv i Danmark, Columbus 2010 (2. udga-
ve), 96-105 + 96-100 + 103-112 

 Lund, Thomas Secher m.fl.: Samf C – din samfundsfagsbog, Systime 2017 (i-
bog), kapitlet ”Rettigheder og pligter i velfærdsstaten”, ” Udfordringer for 
den universelle velfærdsstat” & ”Velfærdsreformer” 

 
Supplerende stof:  

 ”Dansk økonomi i 2017: Boblende optimisme tilsat usædvanligt mange fa-
remomenter”, Af Bo Nielsen, Finans.dk, 02.01.2017 

 ”Embedsmænd: Fjern elafgiften”, Jens Bostrup, Politiken, 27. juli 2017 
 ”Afgifter på elektricitet for husholdninger og virksomheder, 2015”, Energi-

ministeriet 2016.  
 ”400 flere ledige rykker ikke ved arbejdsløsheden”, 3. marts, 2017 Ritzaus 

Bureau  
 ”Stadig flere danskere er nervøse for globaliseringen”, Frederik M. Juel, Ber-

lingske, 27. September 2016 
 ”Samuelsen: Globaliseringen gavner Danmark”, www.fyens.dk, 9. marts 

2017 
 ”Efter fire år: 83.000 er faldet ud af dagpengesystemet”, Lene Petersen, 

www.fagblandet3f.dk, 2. Juni 2017  
 ”Nettostatus over for udlandet (gæld og de løbende poster)”, Samfundsstati-
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stik 2016, Columbus 2017, 79 
 ”Velfærdstrekanten”, Buhl Jensen, Jakob og Leise: Der er samfundsfag i alt, 

Gyldendal 2016, s. 180 
 ”En hyldest til folkepensionen”, Leif Lahn og Benny Engelbrecht, mandag 

10. april 2017, Viborg Stifts Folkeblad  
 ”Indkomstoverførsler fra det offentlige”, Samfundsstatistik 2016, Columbus 

2017, s. 72 
 ”Multiplikatoreffekten” informationsfilm fra finansmagasinet.dk 

https://finansmagasinet.dk/ordbog/multiplikatoreffekten/ 
 ”velfærdsstaten: velfærdsmodeller, informationsfilm fra Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=qSdFst0s8U0 
- ”Komparative fordele”, informationsfilm fra Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=5cldQyxx6Fc 
 

I alt ca. 65 sider 
 

Omfang 
 

Ca. 28 lektioner af 45 minutter 

Særlige fokus-
punkter 

Læreplanens mål: 
 Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at rede-

gøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå 
 Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at for-

klare og diskutere samfundsmæssige problemer 
 Undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og 

globale forhold 
 Undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet 
 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
 Formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og an-

vende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge 
 Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af di-

gitale hjælpemidler 
 Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med an-

vendelse af fagets begreber 
 Argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig 

dialog. 
 
Yderligere mål og kompetencer: 

 Kritisk informationssøgning 
 Forståelse for økonomiske kernebegreber 
 Dybere kvalitativ og kvantitativ analyse 
 Få forståelse for ideologiens betydning for syn på økonomi 
 Analyse et økonomisk scenarie, påvirkning og reaktioner herpå 
 Diskussion af løsninger på samfundsfaglige problemstillinger 
 Vurdering af politiske tiltag til at løse økonomiske udfordringer i samfundet 
 Undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og 

globale forhold. 
 Viden om velfærd og velfærdsmodeller 
 Viden om udviklingen af velfærdsstaten i Danmark
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 Indsigt i rettigheder og pligter i forhold til den danske velfærdsstat 
 Taksonomisk undersøgelse 
 Diskussion af løsninger på samfundsfaglige problemstillinger ud fra viden fra 

hele forløbet 
 
Faglige fokuspunkter: 

 Viden om markedsøkonomi: 
1. Konjunkturer 
2. Udbud og efterspørgsel 
3. Inflation vs. deflation 
4. Fri konkurrence vs. Monopol og kartel 

 Viden om økonomisk udvikling i Danmark og status på betalingsbalancen. 
 Kobling mellem politisk/ideologisk ståsted og syn på økonomi 
 Det økonomiske system og betalingsbalancen i Danmark 
 Styring af økonomi, herunder markedsfejl, multiplikatoreffekt og keynesia-

nisme 
 Forskellige politiske reaktioner på stød eller udsigter til stød af det økonomi-

ske kredsløb 
 Finanspolitik: 

1. Ekspansiv/lempelig 
2. Kontraktiv/stram 

 Kobling mellem finanspolitik og politisk/ideologisk ståsted 
 Arbejdsløsheds-former: 

1. Friktions-arbejdsløshed 
2. Sæson-arbejdsløshed 
3. Konjunktur-arbejdsløshed 
4. Strukturarbejdsløshed (lagt vægt på den som bestemmende for de andre) 
5. Teknologi-arbejdsløshed 

 Strategier til at modvirke arbejdsløshed; stramning og opkvalificering 
 Økonomisk globalisering: 

1. Handelsmønstre 
2. Interdependens  
3. Global arbejdsdeling 
4. Komparative fordele ved samhandel 
5. Globaliseringens effekter på dansk økonomi  
 

 Velfærd og velfærdsmodeller: 
1. Den residuale 
2. Den selektive 
3. Den universelle 

 
 Funktioner og struktur i den danske velfærdsstat 
 Rettigheder og pligter i den danske velfærdsstat 
 Arbejdsmarked og velfærd, herunder flexicurity 
 Reduktion af dagpengeperioden som velfærdsindgreb 
 Velfærds-klemmerne: 

1. Omkostningsklemmen 
2. Popularitets-klemmen
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3. Forventnings-klemmen 
 Kobling mellem ideologi og velfærdssyn 
 Løsningsmuligheder på fremtidens velfærdsudfordringer: 

1. Privatisering 
2. Udlicitering 
3. Effektivisering 
4. Reform-muligheder 

 Basalt kendskab til begrebet konkurrencestaten 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 Klasseundervisning 
 Projektarbejde 
 Individuel analyse; ofte ved brug af kobling mellem case og teori 
 Gruppe- og pararbejde 
 Fremlæggelser og oplæg 

 
 


