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

 

Titel 1 Individet i det senmoderne samfund 

Indhold Grundbog 

Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2010): Luk Samfundet Op! (1. udg.). S. 39-

42, 45-49, 57-71, 74-82, 87-103.  

 

Artikler 

- Andersen, L. Z. (2010). De bryder den sociale arv mod alle odds. Online: 

https://www.b.dk/personlig-udvikling/de-bryder-den-sociale-arv-mod-alle-

odds. Tilgået 21/10-18.  

- Hoffmann, T. (2009). Derfor ser vi Paradise Hotel. Online: 

http://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-ser-vi-paradise-hotel. Tilgået 

21/10-18.  

- Ifversen, K. R. S. (2006). Risikosamfundet er stadig aktuel. Online: 

http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/art4957437/Risikosamfun

det-er-stadig-aktuel.Tilgået 21/10-18.  

- Lavrsen, L. (2008). Mig, mig, mig! Er du klar til at se dig selv i øjnene? On-

line: https://www.information.dk/kultur/2008/01/klar-se-oejnene. Tilgået 

21/10-18.  

- Olsgaard, G. (2016): Færre mønsterbrydere på 10 år. Online: 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/faerre-moensterbrydere-paa-ti-aar. Til-

gået: 21/10-2018.   

- Rigshospitalet (2017). Stigning i depressioner blandt unge. Online: 

https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-

nyt/nyheder/nyheder/Sider/2017/april/stigning-i-depressioner-blandt-unge-

kvinder.aspx. Tilgået 21/10-18.  

- Ritzau (2013). Unge har sværere ved at bryde den sociale arv. Online: 

http://politiken.dk/indland/art5475797/Unge-har-sv%C3%A6rere-ved-at-

bryde-den-negative-sociale-arv. Tilgået 21/10-18.  

- Zouzou, R. P. (2012). Kan man overhoved bryde den sociale arv i dette 

land?. Online: http://politiken.dk/debat/art5476639/Kan-man-overhovedet-

bryde-den-sociale-arv-i-dette-land. Tilgået 21/10-18.   

 

https://www.b.dk/personlig-udvikling/de-bryder-den-sociale-arv-mod-alle-odds
https://www.b.dk/personlig-udvikling/de-bryder-den-sociale-arv-mod-alle-odds
http://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-ser-vi-paradise-hotel
http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/art4957437/Risikosamfundet-er-stadig-aktuel
http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/art4957437/Risikosamfundet-er-stadig-aktuel
https://www.information.dk/kultur/2008/01/klar-se-oejnene
https://www.dr.dk/nyheder/indland/faerre-moensterbrydere-paa-ti-aar
https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2017/april/stigning-i-depressioner-blandt-unge-kvinder.aspx
https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2017/april/stigning-i-depressioner-blandt-unge-kvinder.aspx
https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2017/april/stigning-i-depressioner-blandt-unge-kvinder.aspx
http://politiken.dk/indland/art5475797/Unge-har-sv%C3%A6rere-ved-at-bryde-den-negative-sociale-arv
http://politiken.dk/indland/art5475797/Unge-har-sv%C3%A6rere-ved-at-bryde-den-negative-sociale-arv
http://politiken.dk/debat/art5476639/Kan-man-overhovedet-bryde-den-sociale-arv-i-dette-land
http://politiken.dk/debat/art5476639/Kan-man-overhovedet-bryde-den-sociale-arv-i-dette-land
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Film 

- DR1 dokumentar (2016): En syg forskel. 

- Klip fra Matador afsnit 5.  

Omfang 20 lektioner af 45 minutter. 

Særlige fo-

kuspunkter 

Centrale faglige mål fra lærerplanen 

- 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 sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og 

kulturelle mønstre  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

- 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 faglige begreber  

- argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig 

dialog.  

 

Faglige fokuspunkter 

Socialisation, formelle og uformelle normer, social kontrol, identitetsdannelse, soci-

ale grupper, image, branding, det traditionelle samfund, det moderne samfund, det 

senmoderne samfund, socialkarakterer, Giddens, Ziehe, Beck, Bourdieu, livsformer, 

livsstile, levevilkår, kulturforskelle, fattigdom, social arv, mønsterbryder. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Individuelt, par- og gruppearbejde.  

- Læreroplæg.  

- Elevoplæg. 

- Artikelanalyse.  

- Statistisk analyse.  

- Begrebstræning, herunder speeddating og test.  

- Walk-and-talk. 

- Eksamenstræning. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 Økonomi og velfærd 

Indhold Grundbog 

Brøndum, Peter & Thor Banke Hansen (2010): Luk Samfundet Op! (1. udg.). S. 

157-181, 187-213. 

 

Artikler 

- Danmarks Statistik (2008). Udgifter til social- og sundhedsydelser 2006. 

- Danmarks Statistik (2010). Figur fra Andelen af ældre vil stige i mere end 

30 år. Danmarks Statistik. Online: 

https://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR219.pdf. Tilgået 21/10-

2018. 

- Niels Kærgård (2005). Velfærdsstatens langsigtede problemer. Djøf. Ud-

drag. 

- Juel, F. (2016). Lars Rohde: Pas på Løkke. Online: 

https://www.business.dk/investor/lars-rohde-pas-paa-loekke. Tilgået 

21/10-2018. 

- Nielsen, N. (2017). Se grafik: Sådan er danskernes forhold til sort arbej-

de. Online: https://fagbladet3f.dk/artikel/saadan-er-danskernes-forhold-

til-sort-arbejde. Tilgået 21/10-2018. 

- Omar, T. (2016). I aner slet ikke, hvor unik jeres velfærdsstat er. Online: 

http://politiken.dk/debat/art5637530/I-aner-slet-ikke-hvor-unik-jeres-

velf%C3%A6rdsstat-er. Tilgået 21/10-2018. 

 

Film 

- DR2 dokumentar (2012): Økonomi for dummies – med Huxi og Karen, 

afsnit 1.   

Omfang 

 

18 lektioner af 45 minutter. 

Særlige fokus-

punkter 

Centrale faglige mål fra lærerplanen 

- 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  

https://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR219.pdf
https://www.business.dk/investor/lars-rohde-pas-paa-loekke
https://fagbladet3f.dk/artikel/saadan-er-danskernes-forhold-til-sort-arbejde
https://fagbladet3f.dk/artikel/saadan-er-danskernes-forhold-til-sort-arbejde
http://politiken.dk/debat/art5637530/I-aner-slet-ikke-hvor-unik-jeres-velf%C3%A6rdsstat-er
http://politiken.dk/debat/art5637530/I-aner-slet-ikke-hvor-unik-jeres-velf%C3%A6rdsstat-er
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- undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

- formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og 

anvende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammen-

hænge  

- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af 

digitale hjælpemidler  

- formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med 

anvendelse af faglige begreber  

- argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en 

faglig dialog.  

 

Faglige fokuspunkter 

Markedsøkonomi, planøkonomi, blandingsøkonomi, økonomiske målsætninger, 

det økonomiske kredsløb, konjunktursvingninger, økonomisk politik herunder 

finans-, penge- og strukturpolitik, den økonomiske situation i Danmark i dag, 

forskellige velfærdsmodeller, den danske velfærdsstats interne og eksterne ud-

fordringer samt mulige løsninger herpå.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Individuelt, par- og gruppearbejde.  

- Læreroplæg.  

- Elevfremlæggelser på klassen. 

- Artikelanalyse.  

- Statistisk analyse.  

- Begrebstræning, herunder speeddating, test og begrebsspil.   

- Filmprojekt vedr. velfærdsstatens eksterne udfordringer.  

- Empiriindsamling. 

- Eksamenstræning.  

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

Titel 3 Demokrati og ideologier 

Indhold Grundbog 

Brøndum, Peter & Hansen, Thor Banke (2010): Luk Samfundet Op! (1. udg.). s. 

14-20 & 104-138 

Brøndum, Peter & Hansen, Thor Banke (2017): Luk samfundet op! (3. udg) s. 

147-154.  

 

Artikler 

- Jensen, Henrik, (2013), Lobbyisme vokser i det skjulte, Online: 

https://www.berlingske.dk/politik/lobbyismen-vokser-i-det-skjulte  

- Thorup, Mette-Line, (2015), Ideologierne er tilbage i danske politik, On-

line: https://www.information.dk/indland/2015/06/ideologierne-tilbage-

dansk-politik 

- Mikkelsen, Morten (2013), Ret og pligt – denne gang er det personligt, 

Online https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/ret-og-pligt-

denne-gang-er-det-personligt 

- www.freedomhouse.org  

- www.ft.dk 

Film 

- Små klip fra folketingets hjemmeside. www.ft.dk  

- Dokumentar: Hurra for det danske frisind. Ligestilling, CFU 

 

Omfang 

 

28 lektioner af 45 minutter. 

10 lektioner af 45 minutter til repetition og eksamensøvelser 

Særlige fokus-

punkter 

Centrale faglige mål fra lærerplanen 

- 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  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

- formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og an-

vende forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhæn-

ge  

- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af 

digitale hjælpemidler  

https://www.berlingske.dk/politik/lobbyismen-vokser-i-det-skjulte
https://www.information.dk/indland/2015/06/ideologierne-tilbage-dansk-politik
https://www.information.dk/indland/2015/06/ideologierne-tilbage-dansk-politik
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/ret-og-pligt-denne-gang-er-det-personligt
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/ret-og-pligt-denne-gang-er-det-personligt
http://www.freedomhouse.org/
http://www.ft.dk/
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- formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med an-

vendelse af faglige begreber  

- argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en 

faglig dialog.  

 

Faglige fokuspunkter 

Demokrati, autokrati, teokrati, demokratiformer, parlament, valgformer, manda-

ter, opposition, regering, magt, Eastons model, Molinmodellen, rettigheder og 

pligter, de klassiske ideologier, ideologiske forgreninger, værdi og fordelingspo-

litik, negativ og positiv parlamentarisme, regressiv, legitimerende og progressiv 

idelogi, lovgivningsprocessen, kerne og marginalvælger.   

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Individuelt, par- og gruppearbejde.  

- Læreroplæg.  

- Elevfremlæggelser på klassen. 

- Artikelanalyse.  

- Statistisk analyse.  

- Begrebstræning 

- Empiriindsamling. 

- Eksamenstræning.  

Retur til forside 

 

 


