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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 C 

Lærer(e) Carsten Søndergaard Kudsk 

Hold 18sac80 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Identitetsdannelse og sociale mønstre 

Titel 2 Hvem bestemmer? 

Titel 3 Har vi råd til velfærd? 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 1 

 

Identitetsdannelse og sociale mønstre 

Indhold Kernestof:  
- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 3. udgave 2017, s. 30-53 

& 56-60 & 63-81 & 89-107 

 

Supplerende materiale:  
- Vi elsker børnehaver, men det har vi ingen grund til, Artikel fra Information 

den 15. maj 2009  

- Samfundsstatistisk 2014, Systime, 2014:  Tabel 1.1 & 5.9 samt Figur 2.2 

- Samfundsstatistisk 2015, Systime, 2015:  Figur 8.2 & Tabel 9.1  

- Samfundsstatistisk 2017, Systime, 2017: Figur 2.1 & Tabel 2.5 

- Fem skarpe til Martin Henriksen om danskhed https://www.bt.dk/politik/fem-

skarpe-til-martin-henriksen-om-danskhed 

- Udkantsdanmark sjofles, artikel fra Kristelig Dagblad den 3. januar 2012. 

- Samfundsstatistisk 2015, Systime, 2015 s. 9:  Tabel 2.10 & Figur 2.1 

- Trainsurfer: Jeg ved det er dumt”, www.bt.dk den 10. januar 2014 Video:  

(3 Normalsider) http://www.bt.dk/krimi/trainsurfer-jeg-ved-det-er-dumt  

- Pressemeddelelse fra Uddannelses- og forskningsministeriet: Ny hjemmeside 

hjælper unge med at vælge uddannelse, 21. april 2015, 

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2015/ny-hjemmeside-hjaelper-unge-

med-at-vaelge-uddannelse 

- Jakobsen, Sine Bach: Bliv-skilt-på-nettet.nu, Berlingske 1. juni 2013 

https://www.b.dk/nationalt/bliv-skilt-paa-nettet.nu 

- Larsen, Tine Bjerre: Vis mig din indkøbsvogn, artikel fra Kristelig Dagblad 22. 

marts 2008. https://www.etik.dk/forbrug/vis-mig-din-

indkøbsvogn?_ga=1.172723814.43651581.1488505401 

- Gottschalck, Anna:  Færre bliver skilt - men det er ikke helt så lykkeligt, som 

det lyder, Berlinske Tidende den 2. februar 2017 

https://www.berlingske.dk/samfund/faerre-bliver-skilt-men-det-er-ikke-helt-saa-

lykkeligt-som-det-lyder 

- Jepsen, Helene:  Færre bliver skilt: Skilsmissebørnene kæmper for deres eget 

ægteskab, www.tv2.dk den 18. marts 2016. http://livsstil.tv2.dk/samliv/2016-03-

18-faerre-bliver-skilt-skilsmisseboernene-kaemper-for-deres-eget-aegteskab 

Grund, Jens: Sådan bryder du den sociale arv, Berlingske den 8. juli 2016 

https://www.b.dk/kommentarer/saadan-bryder-du-den-sociale-arv 1 side 

- Dandanell, Naja: Flere unge bryder – igen – den sociale arv, Jyllands-Posten 

den 20. september 2016 http://jyllands-posten.dk/indland/ECE9018063/flere-

unge-bryder-igen-den-sociale-arv/ 1 sider 

- Kammerater afgør om socialarv skal brydes, artikel fra. DR-Nyheder 27. sep-

tember 2011 http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/09/26/232756.htm 0,75 

sider 

- Socialforskningsinstituttet: Børnefamiliernes balance mellem familie-og ar-

bejdsliv, Tabel 2.11  

- Debat: Når børnefamilierne segner af stress, er det deres egen skyld!, artikel fra 

Politiken den 26. april 2014 (2 sider) 

 

https://www.bt.dk/politik/fem-skarpe-til-martin-henriksen-om-danskhed
https://www.bt.dk/politik/fem-skarpe-til-martin-henriksen-om-danskhed
http://www.bt.dk/
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2015/ny-hjemmeside-hjaelper-unge-med-at-vaelge-uddannelse
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2015/ny-hjemmeside-hjaelper-unge-med-at-vaelge-uddannelse
https://www.b.dk/nationalt/bliv-skilt-paa-nettet.nu
https://www.etik.dk/forbrug/vis-mig-din-indkøbsvogn?_ga=1.172723814.43651581.1488505401
https://www.etik.dk/forbrug/vis-mig-din-indkøbsvogn?_ga=1.172723814.43651581.1488505401
https://www.berlingske.dk/samfund/faerre-bliver-skilt-men-det-er-ikke-helt-saa-lykkeligt-som-det-lyder
https://www.berlingske.dk/samfund/faerre-bliver-skilt-men-det-er-ikke-helt-saa-lykkeligt-som-det-lyder
http://www.tv2.dk/
http://livsstil.tv2.dk/samliv/2016-03-18-faerre-bliver-skilt-skilsmisseboernene-kaemper-for-deres-eget-aegteskab
http://livsstil.tv2.dk/samliv/2016-03-18-faerre-bliver-skilt-skilsmisseboernene-kaemper-for-deres-eget-aegteskab
https://www.b.dk/kommentarer/saadan-bryder-du-den-sociale-arv
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE9018063/flere-unge-bryder-igen-den-sociale-arv/
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE9018063/flere-unge-bryder-igen-den-sociale-arv/
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/09/26/232756.htm
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Omfang 

 

39 lektioner af 45 minutter  

 

Særlige fokus-

punkter 

Generelle:  

- Formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, be-

regninger, tabeller og diagrammer  

- Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved 

anvendelse af fagets taksonomi og terminologi  

- Forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkel-

te teorier  

- På et fagligt grundlag argumenterer sammenhængende og nuanceret for egne 

synspunkter og indgå i dialog derom.  

- Eksamenstræning 

- Undersøge sammenhænge mellem baggrundsvariable og sociale og kulturelle 

forskelle. 
Emner:  

- Socialisation og identitetsdannelse  
- Samfundstyper  

- Risikosamfundet  

- Familielivet i det senmoderne samfund  

- Levevilkår, livsformer og livsstil  

- Fattigdom i Danmark  

- Sociale mønstre  

- Social arv og mønstrebrydere  

- Medier og socialisering 

- Fattigdom og ulighed 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning  

- Gruppearbejde og summeøvelser  

- Miniprojekt  

- Elevoplæg/diskussion 

- Eksamensforberedelse  

- Selvstændigt arbejde  

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 2 

 

Hvem bestemmer? 

Indhold Kernestof:  
- Brøndum Peter m.fl.: Luk samfundet op! Columbus 3. udgave 2017, s. 108-123 

& 125-142 & 147-167 

 

Supplerende materiale:  
- Samfundsstatistisk 2016: Tabel 10.9 

 - Samfundsstatistisk 2018: Figur 10.3 

- ukendt: OVERBLIK: Smykkeloven har fået mange knubs, Information 30. juni 

2016. https://www.information.dk/telegram/2016/06/overblik-smykkeloven-

faaet-knubs 

- Nilsen, Jesper: Udviste Em ankommet til Thailand, artikel fra www.tv2.dk den 

11. november 2013 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2013-11-11-udviste-im-

ankommet-til-thailand-0 

- Løppenthin, Rasmus: Kræftens Bekæmpelse og Ældresagen: Civile supermag-

ter, www.altinget.dk den 8. juni 2017 https://www.altinget.dk/social/artikel/157746-

kraeftens-bekaempelse-og-aeldre-sagen-civile-supermagter 

- Figur: Top 20 over organisationer med mest politisk indflydelse, Altinget 

 https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/157746-kraeftens-bekaempelse-

og-aeldre-sagen-civile-supermagter 

- Film om: Demokratiformer, Fra ide til lov, Regeringen, Hvad bestemmer EU?, 

Hvordan Lovgiver EU? & EU's historie fra Folketinget.dk   

http://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm 

- Artikel: Peter Lauritsen: Politikerne kan ikke vinde over populisme med po-

pulisme, Sæson 3. december 2016.  

 https://www.raeson.dk/2016/peter-lauritsen-politikerne-kan-ikke-vinde-over-

populisme-med-populisme/ 

Overblik: Partierne  Danmark, Kristelig dagblad den 3. april 2019: 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/politik-begyndere/overblik-partierne-i-

danmark 

- Artiklen: KOMMENTAR. Vælgerne vil have ideologi. Følger partierne med? 

https://www.raeson.dk/2014/kommentar-vaelgerne-vil-have-ideologi-foelger-

partierne-med/ 

- Nielsen, Nikolas m.fl.: S får støtte fra Thulesen Dahl: DF går til valg på at æn-

dre pensionsalder for nedslidte, fra dr.dk  https://www.dr.dk/nyheder/politik/s-

faar-stoette-fra-thulesen-dahl-df-gaar-til-valg-paa-aendre-pensionsalder-

nedslidte 

- Sørensen, Allan: Flygtningestrømmen til EU er større end i 2015 - og langt 

flere drukner, Berlinske Tidende den 4. august 2016 

 https://www.berlingske.dk/internationalt/flygtningestroemmen-til-eu-er-stoerre-

end-i-2015-og-langt-flere-drukner 

- Christiansen, Allan: Håndværkerelever om stigende pensionsalder: ”Jeg kan 

dø, inden jeg går på pension” fra www.dr.dk den 4. februar 2019 

 https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/haandvaerkerelever-om-stigende-

pensionsalder-jeg-kan-doe-inden-jeg-gaar-paa 

https://www.information.dk/telegram/2016/06/overblik-smykkeloven-faaet-knubs
https://www.information.dk/telegram/2016/06/overblik-smykkeloven-faaet-knubs
http://www.tv2.dk/
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2013-11-11-udviste-im-ankommet-til-thailand-0
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2013-11-11-udviste-im-ankommet-til-thailand-0
http://www.altinget.dk/
https://www.altinget.dk/social/artikel/157746-kraeftens-bekaempelse-og-aeldre-sagen-civile-supermagter
https://www.altinget.dk/social/artikel/157746-kraeftens-bekaempelse-og-aeldre-sagen-civile-supermagter
https://infogram.com/top_20_over_organisationer_med_mest_politisk_indflydelse
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/157746-kraeftens-bekaempelse-og-aeldre-sagen-civile-supermagter
https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/157746-kraeftens-bekaempelse-og-aeldre-sagen-civile-supermagter
http://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm
https://www.raeson.dk/2016/peter-lauritsen-politikerne-kan-ikke-vinde-over-populisme-med-populisme/
https://www.raeson.dk/2016/peter-lauritsen-politikerne-kan-ikke-vinde-over-populisme-med-populisme/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/politik-begyndere/overblik-partierne-i-danmark
https://www.kristeligt-dagblad.dk/politik-begyndere/overblik-partierne-i-danmark
https://www.raeson.dk/2014/kommentar-vaelgerne-vil-have-ideologi-foelger-partierne-med/
https://www.raeson.dk/2014/kommentar-vaelgerne-vil-have-ideologi-foelger-partierne-med/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/s-faar-stoette-fra-thulesen-dahl-df-gaar-til-valg-paa-aendre-pensionsalder-nedslidte
https://www.dr.dk/nyheder/politik/s-faar-stoette-fra-thulesen-dahl-df-gaar-til-valg-paa-aendre-pensionsalder-nedslidte
https://www.dr.dk/nyheder/politik/s-faar-stoette-fra-thulesen-dahl-df-gaar-til-valg-paa-aendre-pensionsalder-nedslidte
https://www.berlingske.dk/internationalt/flygtningestroemmen-til-eu-er-stoerre-end-i-2015-og-langt-flere-drukner
https://www.berlingske.dk/internationalt/flygtningestroemmen-til-eu-er-stoerre-end-i-2015-og-langt-flere-drukner
http://www.dr.dk/
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/haandvaerkerelever-om-stigende-pensionsalder-jeg-kan-doe-inden-jeg-gaar-paa
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/haandvaerkerelever-om-stigende-pensionsalder-jeg-kan-doe-inden-jeg-gaar-paa
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- Arcel, Nikolaj (instruktør): Kongekabale spillefilm fra 2004  

- Reiter, Gry Inger: Ideologi er på vej tilbage i dansk politik, uddrag af artikel fra 

Politiken den 9. januar 2016. 

- Tabel: Resultatet folketingsvalg 18. juni 2015, publiceret på www.dr.dk den 

19. juni 2015  

- Video om ideologier fra Youtube.com: 

https://www.youtube.com/watch?v=SzEu7rO7TNo  

Internetsider:  
- www.folketinget.dk  

- De politiske partiers hjemmesider  

- EU oplysningen:  https://www.eu.dk/  

Omfang 

 

36 lektioner af 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Generelle: 

Formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, 

beregninger, tabeller og diagrammer  

- Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved 

anvendelse af fagets taksonomi og terminologi  

- Forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og 

enkelte teorier  

- På et fagligt grundlag argumenterer sammenhængende og nuanceret for egne 

synspunkter og indgå i dialog derom.  

- Informationssøgning og vurdering af materialer 

Emner:  
- Politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme  

- De politiske partier  

- Det danske politiske system  

- Grundloven/magtens tredeling  

- Demokratiopfattelser  

- Demokrati og magt  

- Det danske demokrati – Hvordan får man indflydelse i samfundet 

- Forskellige politiske systemer  

- Lovgivningsprocessen  

- Molins model 

- Rettigheder & pligter i samfundet 

- EU (institutioner) 

- Politisk kommunikation & medialiseringen 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning  

- Gruppearbejde og summeøvelser  

- Informationssøgning i forskellige medier herunder internettet  

- Elevoplæg & debatter  

- Eksamensforberedelse  

- Selvstændigt arbejde  

- Projektarbejde 

 

http://www.dr.dk/
http://www.folketinget.dk/
https://www.eu.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 

 

Har vi råd til velfærd? 

Indhold Kernestof:  

- Brøndum, Peter og Hansen, Thor Banke: Luk samfundet op, 3. udgave 1. oplag 

2017: s. 174-216 

Supplerende stof: 

- Udenrigsministeriets hjemmeside: Social sikring i Tyskland: 

http://tyskland.um.dk/da/om-tyskland/social%20sikring/ 

- www.borger.dk. De danske velfærdsordninger 

- Arbejdsløse Robert: Jeg finder mig ikke i en skid, Ekstra Bladet den 10. september 

2012 

- Samfundsstatistik 2017: Tabel 14.8 & figur 18.2 Systime 2017 

- Danmarks Statistik 2018: Befolkningsfremskrivning 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-

befolkningsfremskrivning/befolkningsfremskrivning 

- Danmarks Statistik 2018: Middellevetiden 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/doedsfald-og-

middellevetid/middellevetid 

- Ukendt: Offentlige sundhedsudgifter er steget markant siden 2000, Aarhus Stifts-

tidende den 18. januar 2019 https://stiften.dk/erhverv/Offentlige-

sundhedsudgifter-er-steget-markant-siden-2000/artikel/554366 

- Figur fra fagbladet 3f 22. maj 2017: Hvert femte dansker udfører sort arbejde 

https://fagbladet3f.dk/artikel/saadan-er-danskernes-forhold-til-sort-arbejde 

- Vi må selv betale mere i fremtiden www.dr.dk 20. juli 2013 (1 Normalside) 

- Ukendt: EU's indre marked presser sociale ydelser , ARBEJDEREN DEN 

17. JUNI 2017: https://arbejderen.dk/indland/eus-indre-marked-presser-sociale-

ydelser (1½ normalside) 

- Ukendt: Rapport: Ikkevestlige indvandrere koster 33 milliarder årligt,  Jyllands-

Posten 10. maj 2018, https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10591277/rapport-

ikkevestlige-indvandrere-koster-33-milliarder-aarligt/ (0,75 normalside) 

- Nyhedsindslag fra ABC News fra www.youtube: Denmark happiest place on earth 

https://www.youtube.com/watch?v=fTGKUwMegZ4 

- Samfundsstatistik 2017: Tabel 14.8 

- Samfundsstatistik 2018: Tabel 14.8 

- Tabel: ”Total unemployment rate fra Eurostat fra 2019.  
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00203 

- Tabel: Infation rate fra Eurostat fra 2019 fra Eurostat fra 2019 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec0

0118 

- ECB sænker renten til det laveste niveau nogensinde, fra www.tv2.dk den 10. 

marts 2016 http://nyheder.tv2.dk/business/2016-03-10-ecb-saenker-renten-til-det-

laveste-niveau-nogensinde 

- Reform har fået tusinder ud af kontanthjælpen, fagbladet 3f, 23. august 2014. 

https://www.fagbladet3f.dk/nyheder/c19ccbefdffa41bbb3dd7dc4d4ea0332-

20140824-reform-har-faaet-tusinder-ud-af-kontanthjaelpen 

- Rapport: Andelen af ufaglærte på arbejdsmarkedet er halveret på 20 år”  s. 1-4 

http://tyskland.um.dk/da/om-tyskland/social%20sikring/
http://www.borger.dk/
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/befolkningsfremskrivning
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/befolkningsfremskrivning
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/doedsfald-og-middellevetid/middellevetid
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/doedsfald-og-middellevetid/middellevetid
https://stiften.dk/erhverv/Offentlige-sundhedsudgifter-er-steget-markant-siden-2000/artikel/554366
https://stiften.dk/erhverv/Offentlige-sundhedsudgifter-er-steget-markant-siden-2000/artikel/554366
https://fagbladet3f.dk/artikel/saadan-er-danskernes-forhold-til-sort-arbejde
https://arbejderen.dk/indland/eus-indre-marked-presser-sociale-ydelser
https://arbejderen.dk/indland/eus-indre-marked-presser-sociale-ydelser
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10591277/rapport-ikkevestlige-indvandrere-koster-33-milliarder-aarligt/
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10591277/rapport-ikkevestlige-indvandrere-koster-33-milliarder-aarligt/
http://www.youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=fTGKUwMegZ4
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00203
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00118
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00118
http://www.tv2.dk/
http://nyheder.tv2.dk/business/2016-03-10-ecb-saenker-renten-til-det-laveste-niveau-nogensinde
http://nyheder.tv2.dk/business/2016-03-10-ecb-saenker-renten-til-det-laveste-niveau-nogensinde
https://www.fagbladet3f.dk/nyheder/c19ccbefdffa41bbb3dd7dc4d4ea0332-20140824-reform-har-faaet-tusinder-ud-af-kontanthjaelpen
https://www.fagbladet3f.dk/nyheder/c19ccbefdffa41bbb3dd7dc4d4ea0332-20140824-reform-har-faaet-tusinder-ud-af-kontanthjaelpen
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https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_andelen-af-

ufaglaerte-paa-arbejdsmarkedet-er-halveret-paa-20-aar.pdf 

- Figur fra Skatteministeriets hjemmeside: Fordelingen af de samlede skatter og 

afgifter 2018  http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-

skattestatistik/skattestrukturen 

- Artikel:  publiceret i dagbladet Politiken den 31. august 2017: Overblik: Her er 

regeringens Finanslovsudspil https://www.b.dk/politiko/overblik-her-er-

regeringens-finanslovsudspil-0 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 28 lektioner af 45 minutter  

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Generelle:  
- Formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, bereg-

ninger, tabeller og diagrammer  

- Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved an-

vendelse af fagets taksonomi og terminologi  

- Forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkelte 

teorier  

- På et fagligt grundlag argumenterer sammenhængende og nuanceret for egne syns-

punkter og indgå i dialog derom.  
- Kvalitativ & kvantitativ metode. Kursisterne har udarbejdet og bearbejdet egen spørge-

skemaundersøgelse. 

 

Emner:  
-Kvalitativ og kvantitativ metode  

Den danske velfærdsstats historie og opbygning  

- Stat, marked & civilsamfund  

- Forskellige velfærdsmodeller  

- Velfærdsstatens udfordringer & løsninger  

- Det økonomiske kredsløb  

- Økonomiske mål (vækst, inflation, betalingsbalancen, balance på statens budget & 

arbejdsløshed)  

- Finanspolitik, pengepolitik & strukturpolitik  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning  

- Gruppearbejde og summeøvelser  

- Informationssøgning i forskellige medier herunder internettet  

- Elevoplæg & debatter  

- Eksamensforberedelse  

- Selvstændigt arbejde  

- Projektarbejde 

Retur til forside 

 

 

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_andelen-af-ufaglaerte-paa-arbejdsmarkedet-er-halveret-paa-20-aar.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_andelen-af-ufaglaerte-paa-arbejdsmarkedet-er-halveret-paa-20-aar.pdf
http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/skattestrukturen
http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/skattestrukturen
https://www.b.dk/politiko/overblik-her-er-regeringens-finanslovsudspil-0
https://www.b.dk/politiko/overblik-her-er-regeringens-finanslovsudspil-0

