
 

Side 1 af 12 

Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni, 2019 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF-e 

Fag og niveau Samfundsfag B 

Lærer(e) Terkel Tronier Jakobsen 

Hold 18sab01 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Individ og kultur 

Titel 2 Partier, medier og den folkelige deltagelse i dansk politik 

Titel 3 Det danske demokrati 

Titel 4 Velfærd og økonomi 

Titel 5 Danmark i verden: Samarbejde og konflikt 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Side 2 af 12 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 1 

 

Individ og kultur 

Indhold Kernestof: 

Malling, Søren mfl.: ”SamfNU B” (lærerplan 2017). Systimeibog: 

https://samfnub.systime.dk/: Kapitel 1 og kapitel 2  

 

Bülow, Morten og Magnus H. Mikkelsen: ”SamfNU STX & HF B-niveau”, Sy-

stimeibog: https://samfnustxb.systime.dk/?id=p10608:Afsnit 1.3.1 De klassiske 

sociologers syn på det moderne samfund 

  

”Familien i det senmoderne samfund”: 

https://samfnuwebsite.systime.dk/fileadmin/filer/Tekster/Emne2/msk_t_ 

fam_senmod_samf.pdf (11-09-2018) 

 

Supplerende stof: 

”Er danske forældre storforbrugere af daginstitutioner”, 23-01-2017, 

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/flest-boern-daginstitutioner 

”Kronik: Virkeligheden kan også – i perioder – være skærmfri”, Jyllands-Posten, 20-02-

2017  

”Risikosamfundet er stadig aktuel”, Politiken, 08-07-2006 

”Forskelle mellem danskere og nydanskere blæses ud af proportioner”, Politiken, 03-

06-2016  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdagsvalet_i_Sverige_2018 (21-09-2018) 

”Bliver kaldt farlige i Sverige – men i Danmark ville deres politik være almindelig, 

TV2.dk, 07-09-2018  

Statistik og tv-klip 

”Indblik: Tingenes internet” (2016). Fra TV Midtvest: 

https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/30-10-2016/1930/indblik-tingenes-internet  

”Det beskrivende kulturbegreb: Hofstedes kulturdimensioner, i verden” (2013). Fra 

https://www.youtube.com/watch?v=U-XdlbgFxZo 

”Tabel 1.1: Vælgernes politiske dagsorden, 1971-2015 (pct. af samtlige svar)”. Fra 

https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/boguddrag-folketingsvalget-2015-

oproer-fra-udkanten 

Bilagsmaterialer til synopsisprojekt: 

”Socialdemokratiet vil tvinge børn med indvandrerbaggrund i vuggestue”, Berlingske, 

7.04.2017 

”Folketinget vedtager et tildækningsforbud”, Ritzau, 31. maj. 2018 

”Eksperter: Støjbergs integrationsydelse kan øge radikalisering”, Politiken, 18. AUG. 

2015   

https://samfnub.systime.dk/
https://samfnustxb.systime.dk/?id=p10608
https://samfnuwebsite.systime.dk/fileadmin/filer/Tekster/Emne2/msk_t_
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/flest-boern-daginstitutioner
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdagsvalet_i_Sverige_2018
https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/30-10-2016/1930/indblik-tingenes-internet
https://www.youtube.com/watch?v=U-XdlbgFxZo
https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/boguddrag-folketingsvalget-2015-oproer-fra-udkanten
https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/boguddrag-folketingsvalget-2015-oproer-fra-udkanten
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”Tabel 3-1 Indvandrere og efterkommere 1980-2016”  

”Etniske danskeres og indvandreres forhold til udvalgte værdier”. Fra 

http://vbn.aau.dk/files/214457062/Pol_analyse.pdf 

Omfang 

 

56 lektioner af 45 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Identitetsdannelse og socialisering  

Social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder 

Danmark.  

Politisk meningsdannelse 

  

Identitetsdannelse og socialisering  

Anerkendelse (Honneth)  

Kapitaler (Bourdieu)  

Social arv  

Førmoderne, moderne og senmoderne samfundstyper, og socialkarakterer  

Klassiske sociologer: Marx, Durkheim og Weber  

”Senmoderne” sociologer: Giddens, Beck, Bauman  

Sociologisk kulturforståelse  

Beskrivende og dynamisk kulturbegreb  

Hofstedes kulturdimensioner  

Mainstreamkultur, subkultur og modkultur  

Nation, national identitet, nationalisme og politisering  

Stamtavle- og tilvalgsstrategi  

Identitetsvalg: ren-, bindestregs- og kreolsk identitet  

Assimilation, segregation og pluralistisk integration  

Minoritetspolitikker: Fremmende, neutrale og afvisende  

Etnocentrisme, stereoryper og fordomme  

Kvantitativ og kvalitativ metode  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning  

Individuelt, par- og gruppearbejde 

Projektarbejdsform  

Skriftligt arbejde  

 

 

http://vbn.aau.dk/files/214457062/Pol_analyse.pdf
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
 

Titel 2 

 

Partier, medier og den folkelige deltagelse i dansk politik 

Indhold Kernestof: 

Malling, Søren mfl.: ”SamfNU B” (lærerplan 2017). Systimeibog: 

https://samfnub.systime.dk/: Kapitel 3, dele af kapitel 4 og dele af kapitel 6: 

4. Politiske beslutningsprocesser 

4.1 Hvad er politik? 

4.1.1 Det politiske system 

4.1.2 Indflydelse i det politiske system 

4.2 Deltagelse – muligheder og begrænsninger 

4.2.1 Klassiske former for politisk deltagelse 

4.2.2 Mediernes rolle i demokratiet 

4.2.3 Nye demokratiske deltagelseskanaler – fri tale og fake news 

6. Medier 

6.1 Medier og meningsdannelse 

6.1.1 Massemedier, sociale medier og nichemedier 

6.1.2 Mediernes betydning i demokratiet 

6.1.3 Medier og meningsdannelse – i et magtperspektiv 

6.3 Medier og digital dannelse 

6.3.1 Virtuelle fællesskaber og virtuelle interaktioner 

 

Andersen, Jørgen Goul mfl.: ”PolitikNU” (læreplan 2010). Systimeibog: 

https://politiknu.systime.dk/?id=p790: Massemedier og samfund 

 

Supplerende stof: 

”Mandatfordelingen i Folketinget 1913-2011”. Fra Benito Scocozza og Grethe 

Jensen: Politikens Etbinds Danmarkshistorie. 3. udgave, 2005, s. 452 f. 

”Partiernes udvikling”. Fra https://politiknu.systime.dk/index.php?id=720  

”Partierne er blevet markedspartier”, Information, 17-07-2009 

”Sociale medier skader demokratiet”, Information, 09-02-2017 

”Politikere tillægger medierne stor magt”, journalisten.dk, 06-10-2008 

Statistisk materiale:  

”10-1 Sociale baggrundsvariable og partivalg ved folketingsvalget den 18. juni 

2015”. Fra Samfundsstatistik 

”10.2 Hvor kom vælgerne fra? Vælgervandringerne fra valget i 2011 til valget i 

2015”. Fra Samfundsstatistik 

”Partiernes medlemstal og indtægter”. Fra Samfundsstatistik 2015 

Klip om fake news:  https://www.youtube.com/watch?v=cXNFv7yjIHk (13-11-

2018) 

Klip om sociale medier: ”Hans Rosling: Man skal ikke bruge medier til at forstå 

verden”: https://www.dr.dk/nyheder/udland/video-hans-rosling-man-skal-ikke-

https://samfnub.systime.dk/
https://politiknu.systime.dk/?id=p790
https://politiknu.systime.dk/index.php?id=720
https://www.youtube.com/watch?v=cXNFv7yjIHk
https://www.dr.dk/nyheder/udland/video-hans-rosling-man-skal-ikke-bruge-medier-til-forstaa-verden
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bruge-medier-til-forstaa-verden (20-11-2018) 

Bilagsmaterialer til synopsisprojekt: 

”Valgkampen var renset for ideologier”, Kristeligt Dagblad, 18-06-2015 

”DF'ere på årsmøde vil i regering med S: 'Vi har mere til fælles med dem end med 

V'”, dr.dk, 15-09-2018 

”ANALYSE: Rødvask af den blå regering”, Information, 01-09-2018 

”Nyt højremedie: -Vi har ikke ressourcer til at dokumentere alt, vi påstår”, Informa-

tion, 23-03-2017, (uddrag) 

”Tabel 9.9 Tiltro til medierne”. Fra: Samfundsstatistik 2017 – Den digitale hånd-

bog 

Omfang 

 

46 lektioner af 45 min. 

Særlige fokus-

punkter 

Ideologierne  

Partierne i folketinget  

Eastons model  

Fake news  

Mediernes rolle  

Politiske deltagelsesformer  

Typer af medier (massemedier, sociale medier) og kommunikation  

Virtuelle fællesskaber og virtuelle interaktioner ift. Habermas (System og livsver-

den)  

Modeller om partiadfærd: Molin, Downs og Strøm  

Class-voting og Issue-voting  

Klassepartier, catch-all partier og mediepartier, markedspartier 

Nærhedsprincip og retningsprincip (vælgeradfærd)  

”By-land aksen”  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning  

Individuelt, par- og gruppearbejde 

Projektarbejdsform  

Skriftligt arbejde  

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/video-hans-rosling-man-skal-ikke-bruge-medier-til-forstaa-verden
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
 

Titel 3 

 

Det danske demokrati 

Indhold Kernestof: 

Malling, Søren mfl.: ”SamfNU B” (lærerplan 2017). Systimeibog: 

https://samfnub.systime.dk/: Kapitel 5 (minus afsnit 5.4) og dele af kapitel 4: 

4.3.2 Lovgivningsprocessen 

4.3.3 Når embedsmændene styrer 

 

Bülow, Morten og Magnus H. Mikkelsen: ”SamfNU STX&HF B-niveau” (læreplan 

2010). Systimeibog: https://samfnustxb.systime.dk/?id=p10475 Afsnit 4.1 og afsnit 

7.5 

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 

7.5 Politiske systemer i andre lande 

7.5.1 USA 

7.5.2 Storbritannien 

7.5.3 Tyskland 

7.5.4 Frankrig 

 

Supplerende stof: 

”Folkeafstemninger”: 

https://www.ft.dk/da/Folkestyret/Valg%20og%20afstemninger/Folkeafstemninger 

”Borgerforslag”: https://www.borgerforslag.dk/  

” Freedom in the World 2017”: https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/freedom-world-2017 

“The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index”: 

https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/ 

“Democracy Index”: https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index 

http://www.grundloven.dk/ 

“Opbakning til menneskerettigheds-konventionen er på vippen”, www.altinget.dk, 04-

09-2017 

”Her er de tre internationale aftaler, som DF vil have Danmark ud af”, tv2.dk, 10-08-

2016 

”DF uenig med Løkke: Vi kan ikke ændre konventionerne, vi må opsige dele af dem”, 

dr.dk, 03-02-2018 

”Statsministerens nytårstale 2019”: https://www.dr.dk/tv/se/efter-nytarstalen-

tv/nytarstaffel-tale-3/statsministerens-nytarstale-direkte#!/ (04-01-2019) 

https://samfnub.systime.dk/
https://samfnustxb.systime.dk/?id=p10475
https://www.ft.dk/da/Folkestyret/Valg%20og%20afstemninger/Folkeafstemninger
https://www.borgerforslag.dk/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017
https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/
https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index
http://www.grundloven.dk/
https://www.dr.dk/tv/se/efter-nytarstalen-tv/nytarstaffel-tale-3/statsministerens-nytarstale-direkte#!/
https://www.dr.dk/tv/se/efter-nytarstalen-tv/nytarstaffel-tale-3/statsministerens-nytarstale-direkte#!/
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”Danske unge er demokratisk dovne”, www.ugebreveta4.dk, 03-06-2013 

”Nu er det officielt: Regeringen opgiver revision af offentlighedsloven”, Information, 

07-11-2017 

”Offentlighedsloven skriver på en ændring”, Jyllands-Posten, 11-09-2017 

Dokumentar ”Politik til salg” (2015). Fra TV2.  

Ekskursion til Herning Byret 

Bilagsmaterialer til synopsisprojekt: 

”Tør du se, hvor mange mennesker der har mistet troen på demokratiet?”, Zetland, 

19-09-2017 

”Vi fjerne os mere og mere fra hinanden'”, Berlingske, 16.02.2016 

”Sverige har vist os en liberal rygrad, som de står alene med i Europa”, Information, 

18.01.2019 

Omfang 

 

47 lektioner af 45 min. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Direkte og indirekte/repræsentativt demokrati  

Grundloven og menneskerettigheder (konventionerne), retsstatsprincipper  

Marshall: civile, politiske og sociale rettigheder  

Parlamentarisme og præsidentialisme  

Forskellige politiske systemer; Danmark, Tyskland, Storbritannien USA, Frankrig  

Demokratiopfattelser: Deltagelsesdemokrati, konkurrencedemokrati og deliberativt 

demokrati  

Lovgivningsprocessen  

Lobbyisme og interesseorganisationer  

Magttyper  

Offentlighedsloven  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning  

Individuelt, par- og gruppearbejde 

Projektarbejdsform  

Skriftligt arbejde  

Komparativ analyse af de politiske systemer  

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugebreveta4.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
 

Titel 4 

 

Velfærd og økonomi 

Indhold Kernestof: 

Malling, Søren mfl.: ”SamfNU B” (lærerplan 2017). Systimeibog: 

https://samfnub.systime.dk/: Kapitel 7, dele af kapitel 8 og 9 

8.3 Konkurrencestaten og den 4. industrielle revolution 

8.3.1 Løsningsmodel 1: Konkurrencestaten 

8.3.2 Løsningsmodel 2: Innovationsstrategien 

9. Økonomi 

9.1 Økonomisk sammenhæng og økonomiske mål 

9.1.1 Økonomiske mål og målkonflikter 

9.2 Økonomisk politik – kan vi styre økonomien? 

9.2.1 Makroøkonomisk politik 

9.2.2 Finanspolitik 

9.2.3 Pengepolitik 

9.3 Strukturpolitik og arbejdsmarked 

9.3.1 Strukturpolitik 

9.3.2 Arbejdsmarkedet 

9.3.3 Arbejdsmarkedspolitik og flexicurity 

 

Sondum, Billa og Thor Banke Hansen: ”Grønland. Samfund, politik og økonomi”. 

Systimeibog: https://glsamf.systime.dk/?id=p236: afsnit 5.4 Økonomiske systemer 

 

Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: "Luk samfundet op!" (3. udgave). Køben-

havn: Columbus, 2017 s. 199 og 216-217 

 

Bülow, Morten og Magnus H. Mikkelsen: ”SamfNU STX&HF B-niveau” (læreplan 

2010). Systimeibog: https://samfnustxb.systime.dk/?id=p10312&L=0:  

9.4 Tematekst: Fattigdom i velfærdssamfundet 

9.4.4 Forklaringer på fattigdom 

9.4.5 Strukturelle forklaringer på fattigdom 

 

Supplerende stof: 

"Danmark har verdens højeste skatter! Nej vi har ej! Jo vi har! Nej...", www.mm.dk, 07-

09-2017 

”Sådan ændrer vi ældrebyrde til ældrestyrke”, Politiken, jan. 2017 

”Skattely og skattesnyd er en trussel mod velfærdssamfundet”, Berlingske, 10-04-2016 

Youtubeklip ”Den Danske Model – Flexicurity” (2012): 

https://www.youtube.com/watch?v=S2mPhHCstSw 

”Dansk økonomi står stærkt”, www.fm.dk, 28-052018 

”Vismænd: Dansk økonomi har udsigt til flere år i topform”, dr.dk, 04-12-2018 

“Danmark I Tal 2018”. Fra Danmarks statistik: 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=28920&sid=dk2018 

https://samfnub.systime.dk/
https://glsamf.systime.dk/?id=p236
https://samfnustxb.systime.dk/?id=p10312&L=0
https://www.youtube.com/watch?v=S2mPhHCstSw
http://www.fm.dk/
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=28920&sid=dk2018
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”Earth Overshoot Day”: https://da.wikipedia.org/wiki/Earth_Overshoot_Day 

“Nøgletal: Behov for stram finanspolitik”, www.danskindustri.dk, 30-08-2018 

”Finanslov efterlader velfærdshul på 1,5 milliarder kroner ifølge tænketank”, tv2.dk, 

05-12-2018  

”Finanslov lægger dæmper på det offentlige forbrug”, www.bt.dk, 17-12-2018 

Dokumentar ”Wall Street indefra” (2011): https://www.dr.dk/tv/se/wall-street-

indefra/inside-job/wall-street-indefra 

Videoklip: ”Fat penge”. Fra Alphafilm & Kommunikation: 

https://vimeo.com/280554907?fbclid=IwAR2C0SuV80FlgptOP6nlqoIIZ 

O6o04Nytoh0OfLdmKr5YP_88FCZm6SLfgA 

”Den mest omfattende analyse bekræfter det: København er kun for de rigeste, og 

det fortsætter”, Politiken, 27-02-2019 

” Bankerne pumper boligpriserne i vejret og koncentrerer ejerboliger på færre hæn-

der”, Gode Penge, 27-09-2017 

Videoklip: ”Hvad er penge?”, Gode Penge: 

https://www.youtube.com/watch?list=PLAbWXl00SxMFz1HpEd0Hx 

7nct02YilPNw&v=7RBmjln1vd0 

Videoklip: ”Hvorfor har vi så meget gæld?”, Gode penge, 13-07-2016: 

https://www.youtube.com/watch?list=PLAbWXl00SxMFz1HpEd0H 

x7nct02YilPNw&v=j882qGnWgqs 

Videoklip: ”Pengesystemet favoriserer toppen”, Gode penge, 06-03-2015: 

https://www.youtube.com/watch?list=PLAbWXl00SxMFz1HpEd0 

Hx7nct02YilPNw&v=MrXVUWlRUo4 

Videoklip: ”Tre simple ændringer”, Gode penge, 31-05-2015: 

https://www.youtube.com/watch?list=PLAbWXl00SxMFz1HpEd0 

Hx7nct02YilPNw&v=UEGICttgSwY 

”Sådan blev dagpengeperioden halvveret”, dr.dk, 12-10-2015 

”Dagpengereform har begrænset effekt på beskæftigelsen”, www.sfi.dk, 11-09-2014 

”Stop svækkelsen af den danske flexicurity-model”, www.ae.dk, 12-01-2015 

Dokumentar ”Fattige danske børn – den usynlige arv” (2012). Fra DR1 

Ekskursion til Herning Varmestue 

Bilagsmaterialer til synopsisprojekt: 

”Tryg: Private velfærdsforsikringer kommer, uanset om politikerne vil have det eller 

ej”, B.dk, 25-03-2019 

”Dagpengene kommer til kort: 210.000 har tegnet ekstra lønforsikringer”, dr.dk, 23-

02-2018 

”Økonomer til regeringen: I skal forberede dansk økonomi til ny krise”, B.dk, 28-12-

2018 

https://da.wikipedia.org/wiki/Earth_Overshoot_Day
http://www.danskindustri.dk/
http://www.bt.dk/
https://www.dr.dk/tv/se/wall-street-indefra/inside-job/wall-street-indefra
https://www.dr.dk/tv/se/wall-street-indefra/inside-job/wall-street-indefra
https://vimeo.com/280554907?fbclid=IwAR2C0SuV80FlgptOP6nlqoIIZ
https://www.youtube.com/watch?list=PLAbWXl00SxMFz1HpEd0Hx
https://www.youtube.com/watch?list=PLAbWXl00SxMFz1HpEd0H
https://www.youtube.com/watch?list=PLAbWXl00SxMFz1HpEd0
https://www.youtube.com/watch?list=PLAbWXl00SxMFz1HpEd0
http://www.sfi.dk/
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”Uddrag fra Socialdemokratiets forslag om ret til tidlig folkepension til de mest ned-

slidte”: https://www.socialdemokratiet.dk/media/7959/en-ny-ret-til-tidlig-

folkepension-til-de-mestnedslidte.pdf 

Omfang 

 

63 lektioner af 45 min. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Velfærdsmodeller  

Omfordeling: beskatning (skatteformer) og offentlige udgifter  

GINI koefficient  

Demografisk udvikling og demografisk træk på offentlige udgifter  

Den sociale kontrakt  

Økonomiske mål  

Det økonomiske kredsløb  

Finanspolitik  

Pengepolitik   

Strukturpolitik (primært arbejdsmarkedspolitik, herunder strategier: incitaments-, 

stramnings- og opkvalificeringsstrategi)  

Flexicurity og den danske arbejdsmarkedsmodel  

Konkurrencestatsbegrebet 

Absolut og relativ fattigdom 

Forklaringer på fattigdom (rational choice, strukturelle og mangel på kapital) 

  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning  

Individuelt, par- og gruppearbejde 

Projektarbejdsform  

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.socialdemokratiet.dk/media/7959/en-ny-ret-til-tidlig-folkepension-til-de-mestnedslidte.pdf
https://www.socialdemokratiet.dk/media/7959/en-ny-ret-til-tidlig-folkepension-til-de-mestnedslidte.pdf
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
 

Titel 5 

 

Danmark i verden: Samarbejde og konflikt 

Indhold Kernestof: 

Bülow, Morten winther og Tonny Brems Knudsen: ”International PolitikNU -

magtbalance, værdier og samarbejde” (læreplan 2010). Systimeibog: 

https://ipnu.systime.dk/?id=p1106: afsnit 1.4 og uddrag af afsnit 1.6 

 

Malling, Søren mfl.: ”SamfNU B” (lærerplan 2017). Systimeibog: 

https://samfnub.systime.dk/: kapitel 10 og dele af kapitel 9 

9.4 Danmark i den globale økonomi - EU 

9.4.1 Danmark og EU 

9.4.2 EU og økonomisk politik 

9.5. Økonomisk globalisering og konkurrenceevne 

9.5.1. Årsager til økonomisk globalisering 

9.5.2. Hvad betyder økonomiske globalisering for Danmark? 

9.5.3. Konkurrenceevne 

9.6 Bæredygtig vækst og politisk regulering 

9.6.1 Hvordan kan økonomisk vækst belaste vores miljø og klima? 

9.6.2 Hvordan kan vi undersøge den miljø- og klimamæssige belastning? 

9.6.3 Hvordan får vi omstillet vores økonomiske adfærd, så den bliver mere bæredyg-

tig? 
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”Overblik Brexit: De vigtigste punkter i skilsmisseaftalen”, dr.dk, 15-11-2018 

”Brexit er udskudt – men hvad så nu? Her er de mulige scenarier”, tv2.dk, 22-03-2019 

”EU går med til at udskyde Brexit igen”, Politiken, 11-09-2019 

”Ny undersøgelse: Alder, uddannelse og etnicitet påvirkede brexit-afstemning”, dr.dk, 

08-02-2017 

”EU referendum: The result in maps and charts”, www.bbc.com, 24-06-2016 

Video “6 grunde til Storbritannien forlader EU”, dr.dk, 29-03-2017 

”Hvad er EU’s kompetencer?”: https://www.eu.dk/spoergsmaal-og-svar-

folder/hvad-er-eus-kompetencer 

”Her er de nye spilleregler for EU”, www.notat.dk, 24-12-2007 

”Medlemslande i EU”: https://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/medlemslande 

”Beslutningsprocessen i EU”: https://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/saadan-lovgiver-

eu/beslutningsprocessen-i-eu 

”Stemmeregler. Kvalificeret flertal”: https://www.consilium.europa.eu/da/council-

eu/voting-system/qualified-majority/ 
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”EU’s formænd – hvem laver hvad?”: https://europa.eu/european-union/about-

eu/presidents_da  

”Gruppeoversigt over de danske MEP’ere i Europa-Parlamentet”, 16-07-2015: 

http://www.europarl.europa.eu/denmark/da/dine_meps/fordeling.html 

”Political groupes of the European Parliament”: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Political_groups_of_the_European_Parliament 

“DR’s korrespondent om nye EU-strømninger: Det ligner enden på det sort-røde 

kartel”, dr.dk, 14-04-2019 

”Skeptikere og modstandere: Her er DF’s kommende gruppekammerater i EU”, 

dr.dk, 08-04-2019 

Dokumentar ”Absolut EU” (2014). Fra DR3. 

”Mario Draghis store eksperiment slutter: Centralbanken slukker seddelpressen om 

18 dage”, finans.dk, 13-12-2018 

Videoklip: ”'I want you to panic': 16-year-old issues climate warning at Davos – vid-

eo”, www.theguardian.com, 25-01-2019 

Omfang 

 

32 lektioner af 45 min. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Magtbalancen i det internationale system: Multipolaritet, bipolaritet og unipolaritet  

Realismen og liberalismen/idealismen  

Overstatsligt og mellemstatsligt samarbejde  

Formel og reel suverænitet  

Det indre marked  

Integration i bredden og dybden  

Disintegration, Brexit  

EU og økonomisk politik: finans-, penge- og valutapolitik  

Niveauer af økonomisk integration  

Protektionisme  

Traktaterne mest Lissabon-traktaten 

EU’s institutioner, særligt Europaparlamentets organisering og politik på EU-niveau  

Økonomisk globalisering og konkurrenceevne (pris- og strukturel)  

Klimapolitik (bæredygtig vækst, eksternaliteter, styringsmekanismer)  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning  

Individuelt, par- og gruppearbejde 
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