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Titel 1 

 

Forskelle og uligheder i det senmoderne samfund. 

Indhold BUNDGÅRD, MARIA BRUNN m.fl.: Sociologisk set- en grundbog i 

sociologi. 2018. P 434, 439, 437, 425, 431, 430, 429, 426, 544,543,541, 540, 

546,547,538,470,476,475,474,477,516,514,513,511,519, 510. 

https://sociologiskset.systime.dk/ 

Supplerende materialer. 

BRAAD, AGNETE: Vi ser kun os selv. Politiken.  11.9. 2016. 

MONA SAMIR SØRENSEN: Sociale medier styrker vores venskaber. 

Politiken. 30. august 2014. 

 

VILSBØLL, SIGNE m.fl.: Analyse: Nye regler skal få folk i job, men gør 

tusinder børn fattige.  

Politiken.  14.1. 2018.  

FLENSBURG, THOMAS: Trods opsvinget lever 25.000 børn stadig i 

fattigdom. Politiken. 30.11. 2017.  

QVORTRUP, LARS: Støtte. Har du læst lektier med dit barn i dag? Politiken. 

20.8. 2016 

JENSEN, BENTE: Arv. Nytænk indsatsen for udsatte børn. Politiken. 16.9. 

2017.  

CHRISTIANSEN, FLEMMING: Omdiskuteret loft skal få folk i arbejde. 

Politiken. 29.9.2016.  

UKENDT: Det er blevet sværere at bryde den sociale arv. 1.4. 2015. Politiken.  

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/offentligt-

forsoergede/kontanthjaelp 

Samfundsstatistik 2017. Side 35. tabel 35.  

RINGSMOSE, CHARLOTTE: Mønsterbryder. Daginstitutioner skal i front. 

Politiken. 28.10. 2012.  

QVORTRUP, LARS: Debat: Forskelle. Folkeskolen bevarer den sociale arv. 

Politiken. 6. august 2016.(Uddrag)  

 

https://www.sfi.dk/nyt/nyheder/nyheder/dygtige-boern-af-kortuddannede-

foraeldre-stiler- lavere-end-akademikerboern/ 

https://piopio.dk/5-forslag-til-at-bryde-uligheden-i-sundhed/ 

https://www.ugebreveta4.dk/saa-delt-er-danmark-naar-det-handler-om-

sundhed_20214.aspx 

http://www.danskernessundhed.dk/ 

https://www.altinget.dk/social/artikel/forskere-saadan-bryder-vi-den-negative-

sociale-arv 

 

https://sociologiskset.systime.dk/
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/offentligt-forsoergede/kontanthjaelp
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/offentligt-forsoergede/kontanthjaelp
https://www.sfi.dk/nyt/nyheder/nyheder/dygtige-boern-af-kortuddannede-foraeldre-stiler-%20lavere-end-akademikerboern/
https://www.sfi.dk/nyt/nyheder/nyheder/dygtige-boern-af-kortuddannede-foraeldre-stiler-%20lavere-end-akademikerboern/
https://piopio.dk/5-forslag-til-at-bryde-uligheden-i-sundhed/
https://www.ugebreveta4.dk/saa-delt-er-danmark-naar-det-handler-om-sundhed_20214.aspx
https://www.ugebreveta4.dk/saa-delt-er-danmark-naar-det-handler-om-sundhed_20214.aspx
http://www.danskernessundhed.dk/


Omfang 

 

Læst ca. 96 sider.  

Særlige 

fokuspunkter 

Socialisation. 

Identitetsdannelse.  

Identitetsdannelse i det senmoderne samfund. 

Medier, selvrealisering og præstationskultur.  

Lighed. 

Ulighed i sundhed og socialbaggrund.  

Økonomisk ulighed.  

Social arv. 

Social arv og uddannelse. 

Bourdieu. 

Mønsterbryder.  

Social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder 

Danmark.  

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

aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og 

diskutere foreliggende og egne løsninger herpå  

Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle 

teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger  

Sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre  

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

Formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde 

dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge 

og diskutere problemstillinger og konkludere  

Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, 

diagrammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug 

af digitale hjælpemidler  

Formidle faglige sammenhænge ved anvendelse af fagets terminologi  

På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 

synspunkter og indgå i en faglig dialog.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Projektarbejdsform  

Skriftligt arbejde 

Gruppearbejde. 



Udarbejdelse af synopsis. 

Fremlæggelser.  

 

 

  



 

Titel 2 

 

Dansk økonomi i internationalt perspektiv. 

Indhold HENRIKSEN, PER: Økonomi A B C. 2009. Side 104-133, 141-143, 155-156, 177-

207 

JACOBSEN, BENNY m.fl.: Liv i Danmark. 2005. Side 92-93 

BACH, FRISS CHRISTIAN: Den globale markedsplads. 2. udgave. 1.oplag. 2004 

Side 11-14, 16-21.  

 

 

Artikler m.m.  

ROTHENBORG, MICHAEL: Opbrud: Måske er der alligevel grænser for vækst. 

Politiken. 15.12. 2011.  

LIDEGAARD, MARTIN: Tag nødråb fra arbejdsmarkedet alvorligt. Politiken. 

13.8.2018.  

THIEMANN, PER: Vi kommer til at tabe på finanskrisen resten af livet. Politiken. 

8.9.2018.  

http://avenbuild.advsh.net/viden_om.asp?styleID=36&cryptID=idFQmjMbegh2&laeri

ngsressourceID=2259&skabelonID=3&side=5 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25978 inflation.  

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/udenrigsoekonomi/betalings-og-

kapitalbalance/betalingsbalancens-loebende-poster-og-kapitalposter   

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25909 Arbejdsløshed 

https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/metode/ledighedsbegreber

 Ledighedsbegreber. 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=26792

 Offentlige finanser. 

https://faktalink.dk/titelliste/baeredygtighed-og-groen-omstilling#anchor1981

 Bæredygtighed. Faktalink.  

https://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/statistik/fordelingen-af-offentlige-udgift 

 

JENSEN, PERRY MACLEOD: Trump ødelægger lammet WTO indefra. Politiken. 

8.10. 2018.  

JARLNER, MICHAEL: Handelsstrid mellem Kina og USA kan udvikle sig til en 

økonomisk koldkrig. Politiken. 20.9. 2018.  

THIEMANN, PER: Finanskrisen er ovre, men ikke i vores hoveder. Politiken. 

14.9.2018. 

FALLESEN, LEIF BECK: Bundlinjen: Mere udenlandsk arbejdskraft vil styrke 

væksten. Politiken.12.9.2018.  

KIRK, JENS SAND: Økonomi. Eksport skaber halvdelen af nye jobs. Politiken. 3.6. 

2017. 

ØLAND, FRANK: Manglen på arbejdskraft er reel – derfor stiger lønningerne nu. 

Børsen.  

16.8. 2018.  

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25978
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/udenrigsoekonomi/betalings-og-kapitalbalance/betalingsbalancens-loebende-poster-og-kapitalposter
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/udenrigsoekonomi/betalings-og-kapitalbalance/betalingsbalancens-loebende-poster-og-kapitalposter
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25909
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/metode/ledighedsbegreber
https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/metode/ledighedsbegreber
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=26792
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=26792
https://faktalink.dk/titelliste/baeredygtighed-og-groen-omstilling#anchor1981
https://faktalink.dk/titelliste/baeredygtighed-og-groen-omstilling#anchor1981
https://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/statistik/fordelingen-af-offentlige-udgift


PEDERSEN, TROELS BEHA m.fl.: ”Jeg har givet dem 10 pct mere i løn – det er 

voldsomt” 

Børsen. 16.8. 2018.  

https://nordjyske.dk/nyheder/danmark-paa-vej-mod-fire-nederlag-paa-stribe-i-socialt-

eu/98b06751-1c25-44fd-bab8-813a731af568 

https://fagbladet3f.dk/artikel/frygt-dagpengefabrikker 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=File:Estimated_hourly_labour_costs,_2016_(EUR)_YB17.

png 

 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/virksomheder-og-aktiemarkeder-aander-lettet-op-

trump-og-xi-saetter-handelskrig-paa 

 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/trump-kina-vil-fjerne-told-pa-biler-fra-usa 

 

https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/analysenotater-

2018/analysenotat--konsekvenserne-af-brexit-for-danske-virksomheder.pdf 

 

http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-07-23-danmark-bliver-tredjehaardest-ramt-af-brexit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Læst ca. 109 sider 

Særlige 

fokuspu

nkter 

Vækst. 

BNP. 

Vækstfaktorer. 

De økonomiske balancer.  

Arbejdsløshed. 

Inflation. 

Betalingsbalancen.  

De offentlige finanser. 

Bæredygtighed. 

 

https://nordjyske.dk/nyheder/danmark-paa-vej-mod-fire-nederlag-paa-stribe-i-socialt-eu/98b06751-1c25-44fd-bab8-813a731af568
https://nordjyske.dk/nyheder/danmark-paa-vej-mod-fire-nederlag-paa-stribe-i-socialt-eu/98b06751-1c25-44fd-bab8-813a731af568
https://fagbladet3f.dk/artikel/frygt-dagpengefabrikker
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Estimated_hourly_labour_costs,_2016_(EUR)_YB17.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Estimated_hourly_labour_costs,_2016_(EUR)_YB17.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Estimated_hourly_labour_costs,_2016_(EUR)_YB17.png
https://www.dr.dk/nyheder/udland/virksomheder-og-aktiemarkeder-aander-lettet-op-trump-og-xi-saetter-handelskrig-paa
https://www.dr.dk/nyheder/udland/virksomheder-og-aktiemarkeder-aander-lettet-op-trump-og-xi-saetter-handelskrig-paa
https://www.dr.dk/nyheder/udland/trump-kina-vil-fjerne-told-pa-biler-fra-usa
https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/analysenotater-2018/analysenotat--konsekvenserne-af-brexit-for-danske-virksomheder.pdf
https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/analysenotater-2018/analysenotat--konsekvenserne-af-brexit-for-danske-virksomheder.pdf
http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-07-23-danmark-bliver-tredjehaardest-ramt-af-brexit


Økonomisk politik. 

Ekspansiv finanspolitik. 

Kontraktiv finanspolitik. 

Pengepolitik.  

Indkomstpolitik 

Strukturpolitik. 

Konkurrenceevne  

Lønkonkurrenceevne. 

Strukturelle konkurrenceevne. 

Den institutionelle konkurrenceevne.  

Porters diamant.  

Globaliseringen  

Outsourcing.  

Det økonomiske samarbejde i EU.  

WTO.  

Handelsteori.  

Handelskrig, Kina og USA. 

Brexit 

 

 
  
Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til 
at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger  

Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale 
forhold  

Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere 
løsninger herpå  

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

Formulere faglige problemstillinger  

Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer 
og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale 
hjælpemidler  

Formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets 
taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi  

 

 

Væsentli

gste 

arbejdsf

ormer 

Klasseundervisning 

Virtuelle arbejdsformer 

Projektarbejdsform 

Anvendelse af fagprogrammer.  

 

 

 

 



 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

Titel 3 

 

Det politiske system i Danmark og EU.  

Indhold Materialer. 

BÜLOW, MORTEN WINTER m. fl.:  SamfNu STX & HF B. 3 udgave. 

1.oplag. 2015.  

 

KNUDSEN, LISBETH m.fl.: Er det danske demokrati i krise. Politiken. 

2.10.2018. 

UKENDT: Folkets stemme. Politiken.  9.4. 2018.  

REDANZ, MILLE: Socialdemokrat: Borgerforslag udhuler det repræsentative 

demokrati. Politiken. 24. 3. 2018.  

AUKEN, MAGRETE: Kronik: Brug EU's demokrati til at styrke Europa. 

Politiken. 9. 9. 2016  

 

TV 2. Politik til salg. 25.11. 2015.  

 

https://www.zetland.dk/historie/s8qDQ7rb-aekXrv2R-280b8 

https://www.ft.dk/~/media/pdf/publikationer/undervisning/eu-og-

folketinget_2010-pdf.ashx 

https://vimeo.com/262171369  Video fra Folketingets hjemmeside.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang Læst. 80 sider.  

file:///C:/Users/bp/Desktop/Skrivebord%202017/Bjarne%20Frits%20Pedersen/130508-undervisningsbeskr-skabelon.doc%23Retur
https://www.zetland.dk/historie/s8qDQ7rb-aekXrv2R-280b8
https://www.ft.dk/~/media/pdf/publikationer/undervisning/eu-og-folketinget_2010-pdf.ashx
https://www.ft.dk/~/media/pdf/publikationer/undervisning/eu-og-folketinget_2010-pdf.ashx
https://vimeo.com/262171369


 

Særlige 

fokuspunkter 

Direkte demokrati 
Repræsentativt demokrati. 
Fordele og ulemper ved de to demokrati former. 
Dahls fem kriterier for demokrati.  
Borgerforslag.  
Menneskerettigheder 
Magt og dens forskellige former.  
Det politiske system i Danmark. 
Folketinget/regeringen.  
Parlamentarisme.  
Hvordan kan lovgivningsprocessen påvirkes. 
Lobbyisme. 
Interesseorganisationer.  
Det politiske system i EU. 
EU’s institutioner.  
Demokratisk underskud i EU.  
Hvad bestemme EU? 
 

  
Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge 
aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og 
diskutere foreliggende og egne løsninger herpå  

Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle 
teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger  

Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og 
globale forhold  

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

Formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets 
taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi  

På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 
synspunkter og indgå i en faglig dialog.  
 

Magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et 
demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene  

Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de 
politiske systemer i Danmark og EU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Virtuelle arbejdsformer 

Projektarbejdsform 

Elevoplæg.  

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

 
 

Titel 4 

 

Velfærdsstaten.  

Indhold Materialer. 

BÜLOW, MORTEN WINTER m. fl.:  SamfNu STX & HF B. 3 udgave. 

1.oplag. 2015.  Side 322-348.  

BERLAU, MAJBRIT: Blind vinkel i debatten om kontanthjælp. Politiken. 

15.1.2016. 

HILDEBRANDT, STEEN: Hvorfor giver vi ikke velfærdsstatens nasserøve 

en velfortjent skideballe? Politiken. 29.5. 2016.  

FLENSBURG, THOMAS m.fl.: Vi forsikrer os mod arbejdsløshed som aldrig 

før. Politiken  1.10. 2018. 

UKENDT: Farvel til flexicurity. Politiken.  2.10.2018.  

MADSEN, ALLAN LYNGSØ m.fl.: Økonomi. Sats på uddannelse frem for 

pisk. Politiken. 18.6. 2017.  

BUCH, DAVID: Regeringen klar til skattelettelser, men vi vil hellere have 

velfærd, viser undersøgelse. TV 2. 24.8. 2017.  

MØRK, EMILIE MAARBJERG: Flere ældre fortsætter arbejdslivet. 

Politiken. 25.11. 2017.  

ROSTGAARD, TINE: Ældrepleje. Længere levetid koster penge. Politiken. 

2.9. 2015. 

file:///C:/Users/bp/Desktop/Skrivebord%202017/Bjarne%20Frits%20Pedersen/130508-undervisningsbeskr-skabelon.doc%23Retur


YASAR, FILIZY: Det er dybt bekymrende, at staten skubber ansvaret for de 

ældre tilbage på familien. Politiken. 2.12.2017.  

https://www.ugebreveta4.dk/dovne-robert-har-aendret-vores-syn-paa-

velfaerdsstate_20770.aspx 

 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27093 

 

 

 

Omfang 

 

Læst. 58 sider.  

Særlige 

fokuspunkter 

 
Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at 
undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande 
og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå  

Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle 
teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger  

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

Formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets 
taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi  

På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 
synspunkter og indgå i en faglig dialog.  

 

Velfærdstatsprincipper, stat, marked og civilsamfund.  
 

Velfærdsstatsmodeller. 

Civilsamfund, marked og stat. 

Markeds økonomi 

Plan økonomi 

Blandingsøkonomi.  

Omfordeling. 

Overførselsindkomster 

Offentlig service. 

Progressivskat       

Fordele og ulemper ved de forskellige velfærdsmodeller.  

Velfærdsstaten under pres.     

Overførselsindkomster.    

Dovne Robert 

https://www.ugebreveta4.dk/dovne-robert-har-aendret-vores-syn-paa-velfaerdsstate_20770.aspx
https://www.ugebreveta4.dk/dovne-robert-har-aendret-vores-syn-paa-velfaerdsstate_20770.aspx
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27093


Flexicurity   

Globalisering.   

Demografi/flere ældre.    

Ældrepleje. 

Dagpenge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Virtuelle arbejdsformer 

Projektarbejdsform. 

Fremlæggelser.  

 

 

 

Retur til forside 

 

 

 

Titel 5 

 

Politik og medier. 

Indhold BÜLOW, MORTEN WINTER m. fl.:  SamfNu STX & HF B. 3 udgave. 

1.oplag. 2015. Side 114-123. 133-136, 155-161, 174-213. 

FRIISBERG, GREGERS: Politik ABC. 1.udgave. 1. oplag. 2009.  

Side 35-38 

MUNKHOLM, MORTEN m. fl.: V´s stop for skattelettelser undrer LA og K. 

Børsen. 14.8. 2018. 

DAVIDSEN-NIELSEN, HANS: Skån os for mere dødssyg debat. Politiken. 

30.8.2018.  

MADSEN, KRISTIAN: Det ømme punkt: Hvad er plan B, Thulesen Dahl. 

Politiken. 27.11. 2018.  

file:///C:/Users/bp/Desktop/Skrivebord%202017/Bjarne%20Frits%20Pedersen/130508-undervisningsbeskr-skabelon.doc%23Retur


KESTLER, AMALIE: Nye partimedier udfordrer demokratiet. Politiken.  

17.9. 2017.  

HEINSKOU, NILAS: Professor: Autoritære populister truer demokratiet. 

Politiken. 1.9.2018.  

FEJERSKOV, JOHAN MOE m.fl.: Løgnehistorier trives på Facebook. 

Politiken. 16.11. 2016. 

SCHØDER, KIM CHRISTIAN m.fl.: Tillid. Kan vi stole på nyhedsmedierne? 

Politiken.  

23.12. 2017.  

CLAUSEN, SOFIE: Ekspert: Hård kurs skader resocialisering. Politiken. 

18.8. 2018.  

https://www.dagens.dk/nyheder/socialdemokratiet-vil-indfoere-topskat-paa-arv 

 

 

Samfundsstatistik 2018.   Side 52 tabel 10.1.  

Side 53 figur 10.4. 

Side 49 tabel 9.9.  

 

 

Omfang 

 

Læst  95 sider. 

Særlige 

fokuspunkter 

 
Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at 
undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre 
lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå  
Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle 
teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger  

Behandle problemstillinger i samspil med andre fag  

Demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, 
diagrammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug 
af digitale hjælpemidler  

Formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets 
taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi  

På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 
synspunkter og indgå i en faglig dialog.  

 

 

https://www.dagens.dk/nyheder/socialdemokratiet-vil-indfoere-topskat-paa-arv


Ideologier. 

Fordelingspolitik 

Værdipolitik. 

Populisme. 

Vælgersegmenter. 

De politiske partier. 

Partiernes valg af standpunkt.  

Molins model. 

Downs/ medianvælger model. 

Kaare Strøms mode. 

Kernevælger 

Marginalvælger 

Mediernes rolle. 

Den politiske dagsorden. 

Kritisk vagthund.  

Den 4. statsmagt.  

Kanyleteorien. 

Kakkerlakteorien.  

Priming  

Framing  

Medialisering. 

Spin.  

Spin strategier 

Typer af spin.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Virtuelle arbejdsformer 

Projektarbejdsform. 

Fremlæggelser.  

 

Retur til forside 
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