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

 

Titel 1 

 

Identitetsdannelse og ungdomskultur 

Indhold Kernetekst: 

- Malling, Søren mf. SamfNU B, 2020, Systime ibog. Kap. 1 & Kapitel 11.1, 

11.2.11.3 & 11.4 

- Forskellige videoklip fra bogens hjemmeside (SamfNUB) 

- Sociologinu Systime, I-Bog kap. 9.2 https://sociologinu.systime.dk/?id=251 

- Bülow, Morten Winter; SamfNU, 2012, 2. udg. Systime, Tematekst – famili-

en, 106-109 

- Ebbe Hansen m.fl: 90´ernes mennesker og samfund, Columbus 1992, side 

15-21 (i uddrag): Personlighedstyper i går og i dag. 

Supplerende materiale: 

- Tabel: Andel af børn i daginstitution fordelt på alder årstal og lande, Dan-

marks Statistik, Nordisk Statistisk Årbog 2011 

- Christensen, Holdt Peter, Jyllands-Posten, Virkeligheden kan også – i perio-

der – være skærmfri, 20.02.2017 https://jyllands-

posten.dk/debat/kronik/ECE9379994/virkeligheden-kan-ogsaa-i-perioder-

vaere-skaermfri/   

- Hoffman, Thomas, Videnskab.dk, Derfor ser vi paradise hotel, 27.01.2014 

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

- Lund, Kenneth, Politiken, Er unge virkelig så dumme, 25.10.2010 

http://politiken.dk/debat/ECE1068042/er-unge-virkelig-saa-dumme/  

- Ahrens, Kevin & Ehnhuus, Daniel, dr.dk, Hver tredje gymnasieelev føler of-

te stress: Det perfekte er blevet normalt, 23.12.2017 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/hver-tredje-gymnasieelev-foeler-ofte-

stress-det-perfekte-er-blevet-normalt 

- Dokumentar, DR3, De perfekte piger, 2018 

- Thomsen, Sara Maarup, Kristelig dagblad, Fortidens idealer fylder, når det 

gælder familien, 09.09.2017 https://www.kristeligt-

dagblad.dk/familieliv/fortidens-idealer-fylder-naar-det-gaelder-familien 

- Felholt, Line: Unge har aldrig ført sig dårligere, Politiken den 14. september 

2014 

- Ifversen, Karsten R. S., Politiken, Risikosamfundet er stadig aktuelt, 

08.07.2006 

http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/ECE151195/risikosamfun

det-er-stadig-aktuel/ 

- Hansen, Andreas Wester, Information, Risikosamfundet.com, 31.07.2000 

https://www.information.dk/2000/07/risikosamfundetcom 

- Dokumentar, DR3, Jagtens på den perfekte krop, 2013 

 

Omfang 38 lektioner af 45 minutters varighed 

Særlige fo-

kuspunkter 

- Mikro og Makro sociologi, socialisering, identitetsdannelse, identitetsmodel-

len. Arv, miljø, de fire socialisationsformer, reality og anerkendelse. Stress 

og angst.  

- Sociokulturel frisættelse, subjektivisering, religiøs radikalisering, ontologise-

ring og æstetisering, hipsters, goths, veganere, hiphoppere, skaters 

https://sociologinu.systime.dk/?id=251
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE9379994/virkeligheden-kan-ogsaa-i-perioder-vaere-skaermfri/
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE9379994/virkeligheden-kan-ogsaa-i-perioder-vaere-skaermfri/
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE9379994/virkeligheden-kan-ogsaa-i-perioder-vaere-skaermfri/
http://videnskab.dk/kultur-samfund/derfor-ser-vi-paradise-hotel
http://politiken.dk/debat/ECE1068042/er-unge-virkelig-saa-dumme/
https://www.dr.dk/nyheder/indland/hver-tredje-gymnasieelev-foeler-ofte-stress-det-perfekte-er-blevet-normalt
https://www.dr.dk/nyheder/indland/hver-tredje-gymnasieelev-foeler-ofte-stress-det-perfekte-er-blevet-normalt
https://www.kristeligt-dagblad.dk/familieliv/fortidens-idealer-fylder-naar-det-gaelder-familien
https://www.kristeligt-dagblad.dk/familieliv/fortidens-idealer-fylder-naar-det-gaelder-familien
http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/ECE151195/risikosamfundet-er-stadig-aktuel/
http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/ECE151195/risikosamfundet-er-stadig-aktuel/
https://www.information.dk/2000/07/risikosamfundetcom
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- Individualisering, kontrakterne, systemafhængighed, uddelegerede omsorg, 

teamfamilien, patriarkalsk familie, svingdørsfamilien, det social akvarium, 

den autoritære opdragelsesform, den autoritative/demokratiske opdragelses-

form, den iagttagende/laissezfaire opdragelsesform og forsømmelighedens 

lassiez faire.   

- Kapitaler, felt, push og pull-faktorer, mønsterbryder, socialarv og struktur og 

aktør. 

- Adskillelse af tid og rum, øget refleksivitet, udlejring af sociale funktioner, 

afhængighed af abstrakte systemer, sekularisering, urbanisering, industriali-

sering, kapitalisering, socialisation, servicesamfund og selviscenesættelse.   

- Risikosamfund, menneskeskabte, naturlige, modernitet, forurening og klima 

- David Riesman, traditionsstyring, indrestyring, gruppestyring og individuali-

sering, myren, sneglen og kamæleonen 

- Kropskultur, det refleksive projekt, formbarhed, doping, plastikkirugi & me-

diernes påvirkning. 

- Kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning.  

- Individuelt, par- og gruppearbejde. 

- Skriftligt arbejde 

- Projektarbejdsform/empirisk undersøgelse. 

- Informationssøgning på nettet. 

- Elevfremlæggelser på klassen. 

- Eksamenstræning. 

- Artikelanalyse 

- Excel og SurveyMonkey 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 2 

 

Kultur og medier 

Indhold Kernetekst: 

- Malling, Søren mf. SamfNU B, 2020, Systime I-bog. Kap. 2 & 6 

- Beyer, Mads, Frederiksen, Claus Lasse & Kureer, Henrik, Samfundsfag C, 

2020, Systime I-bog, Afsnit 9.2 Subkulturer 

- Beyer, Mads, Frederiksen, Claus Lasse & Kureer, Henrik, Samfundsfag C, 

2020, Systime 3. udgave 2012 s. 101-109 

-  

 

Supplerende materiale: 

- Schaffalitzky, Caroline, Information, Når stereotyper gør os blinde, 

06.10.2010 https://www.information.dk/debat/2010/10/naar-stereotyper-goer-

blinde 

- Meidell, Rune Eklund: Tilbageblik: Danskerne holdninger til indvandrere gen-

nem 25 år, figurer fra artiklen. https://www.berlingske.dk/analyse-og-

perspektiv/tilbageblik-danskernes-holdning-til-indvandrere-gennem-25-aar 

- Petersen, Thomas Søbirk, Politiken, Lidt nationalist er man vel altid, 

02.01.2017 

https://politiken.dk/debat/profiler/filosofferne/thomassoebirk/art5767731/Lidt-

nationalist-er-man-vel-altid 

- CBS News – The national, Is Canadian multiculturalism a myth? The Sunday 

talk, youtube klip. 21.11.2016 

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

- Clausen, Egon, Jyllands-Posten, Stort hurra for det multikulturelle Danmark, 

08.08.2016 https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8900184/stort-hurra-

for-det-multikulturelle-danmark/ 

- Dokumentar: En syg forskel del 1, dokumentar fra DR 

https://www.dr.dk/drtv/se/en-syg-forskel_103170 

- Haislund, Jakob: Folk med ikkevestlig baggrund fylder massivt i storbyernes 

straffelovsdomme, 9. november 2019 

- Dokumentar: Dommer for en dag – Spiritusbilisten. DR. 

- Ekskursion: Besøg hos Byretten i Herning  

- Rapporten: Kriminalitet og etniske grupper, 2019 

https://dkr.dk/media/13568/kriminalitet-og-etniske-minoriteter-pixi-

080219.pdf 

- Her er årets mest læste artikler på tv2.dk, 1. januar 2019 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-01-01-her-er-aarets-mest-laeste-artikler-

paa-tv2dk 

- Nyberg, Oliver, Videnskab.dk, Clickbait: Disse danske medier snyder dig til at 

klikke, 23.02.2016 

- Larsen, Christian W., Information, Spin om spindoktoren, 13.12.2011 

- Knudsen, Tim, Kristelig dagblad, Spindoktorerne og demokratiet, 26.06.2006 

https://www.information.dk/debat/2010/10/naar-stereotyper-goer-blinde
https://www.information.dk/debat/2010/10/naar-stereotyper-goer-blinde
https://www.berlingske.dk/analyse-og-perspektiv/tilbageblik-danskernes-holdning-til-indvandrere-gennem-25-aar
https://www.berlingske.dk/analyse-og-perspektiv/tilbageblik-danskernes-holdning-til-indvandrere-gennem-25-aar
https://politiken.dk/debat/profiler/filosofferne/thomassoebirk/art5767731/Lidt-nationalist-er-man-vel-altid
https://politiken.dk/debat/profiler/filosofferne/thomassoebirk/art5767731/Lidt-nationalist-er-man-vel-altid
https://www.youtube.com/watch?v=OsDXhtllREg
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8900184/stort-hurra-for-det-multikulturelle-danmark/
https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8900184/stort-hurra-for-det-multikulturelle-danmark/
https://www.dr.dk/drtv/se/en-syg-forskel_103170
https://dkr.dk/media/13568/kriminalitet-og-etniske-minoriteter-pixi-080219.pdf
https://dkr.dk/media/13568/kriminalitet-og-etniske-minoriteter-pixi-080219.pdf
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-01-01-her-er-aarets-mest-laeste-artikler-paa-tv2dk
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-01-01-her-er-aarets-mest-laeste-artikler-paa-tv2dk
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- Lavrsen, Lasse: Mig, mig, mig! Er du klar til at se dig selv i øjnene?, Informa-

tion den 1. februar 2008 

- Dokumentar, DR1, Kinas online superstjerner, 26.02.2018 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011802262155 

- Selmer, Cecilie Rex & Barfoed, Kristian Krabbe, TV2-nyhederne, Trump efter 

Twitter-krig: - Min brug af sociale medier er moderne, 02-07.2017 

- Csonka, Agi, & Back, Christian Friis, Jyllandsposten, Det går godt med inte-

grationen i Danmark- hvorfor er det så svært at sige, 21.08.2016 

- Burhøj, Peter, bragt i Berlinske Tidende, Støjberg: Indvandrere må forstå, at 

der ikke venter en potentiel krænkelse bag ethvert gadehjørne. 17. feb. 2017 

- Thiemann, Per, Thobo-Carlsen, Jesper & Lindtoft, Christian Bæk, Politiken, 

Er det medierne, der bestemmer mest i Danmark? 23.07.2017 

- Figurer fra mandagmorgen d. 21.10.2019: Hver fjerde dansker vil sende mus-

limer ud af landet & Mange danskere vil sende arbejdsløse indvandrere ud af 

landet, https://www.mm.dk/artikel/hver-fjerde-dansker-muslimer-skal-ud-af-

danmark 

- Figur fra rapporten: Indvandrere i Danmark 2016, publiceret af Danmarksstati-

stik 2016. 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20704&sid=indv2

016 

 

Omfang 

 

46 Moduler af 45 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

Stereotyper, fordomme, etnocentrisme, isbjergsmodellen, Det beskrivende og dynami-

ske kulturbegreb, Geets Hofstede kulturdimensioner, neostammer, modkultur og sub-

kultur, 

Ren identitet, Bindestregsidentitet, kreolsk identitet, mindretal og minoriteter, stam-

tavlestrategien og tilvalgsstartegien, etnicitet, nation, stat og nationalismen.  Assimila-

tion, segregation, pluralistisk integration, den kriminelle strategi, den traditionelle stra-

tegi og uddannelsesstrategien og multikulturelt.  

Mediernes rolle i demokratiet, den fjerde statsmagt, Medier, massemedier, social me-

dier og nichemedier, medieforbrug og nyhedskriterier. Priming, framing, spindoktor, 

kanyleteorien, to-trinshypotesen & referancemodellen. Narcissisme, Erving Gofmann, 

frontstage, backstage og middle region. Offline-kultur, globalisering, den globale 

landsby, glokalisering og breaking news. Digital dannelse, twitter og fake news 

Det danske retssystems opbygning, By-, Lands- og Højsteret, Straftyper, årsager til at 

vi straffer 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning.  

- Individuelt, par- og gruppearbejde.  

- Skriftligt arbejde. 

- Projektarbejde. 

- Begrebstræning. 

- Eksamenstræning 

- Quiz 

- Statistisk analyse 

Retur til forside 

 

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=011802262155
https://www.mm.dk/artikel/hver-fjerde-dansker-muslimer-skal-ud-af-danmark
https://www.mm.dk/artikel/hver-fjerde-dansker-muslimer-skal-ud-af-danmark
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20704&sid=indv2016
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20704&sid=indv2016
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 3 

 

Demokrati & ideologier  

Indhold Kernetekst: 

- Malling, Søren mf. SamfNU B, 2020, Systime ibog. Kap. 3, 4 & 5 

- Beyer, Mads, Frederiksen, Claus Lasse & Kureer, Henrik, Samfundsfag 

C, 2020, Systime 3. udgave 2012 s. 24-49 

 

Supplerende materiale: 

- Statsministerens Nytårstale 2020, 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/dokumentation-se-eller-laes-hele-

statsministerens-nytaarstale 

- Video fra youtube: Hvad er en ideologi: 

https://www.youtube.com/watch?v=SzEu7rO7TNo&t=227s 

- Artikel om pupulisme fra Faktalink https://faktalink.dk/populisme 

- Bjørnager, Jens Anton, Politiken, Kommentatorer: Driftsikre DF vinder 

på populismen, 27.02.2014 

- Westersø, Rikke Struck, TV2-nyhederne, DF styrtbløder vælgere – her 

er tre bud hvorfor, 29.032019 

- Folketingets hjemmeside. https://www.ft.dk/ 

- De politiske partiers hjemmeside 

- DF ændrer kurs: Støtter regeringens klimamål om 70 procents reduktion 

www.dr.dk den 19. september 2019. 

- Uddrag: Rikke Struck Westersø, Rikke Struck: Mens DF og LA blødte, 

gik andre frem - gå på opdagelse i vælgernes vandring publiceret på 

www.tv2.dk den 14. juni 2019. 

- Våbenloven skal strammes, 23. marts 2008 

- Knivlov rammer mange ustraffede fra www-dr.dk 10- september 2009. 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/knivlov-rammer-mange-ustraffede 

- Forhadt knivlov lempes, Ekstra Bladet den 23. juni 2010 

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article4158492.ece 

- Udviste Im ankommet til Thailand Fra www.tv2.dk 13. november 2013 

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

thailand-0  

- Nyt fra Danmarks Statistik 25. april 2019 - Nr. 154 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28522 

- Danmarks Statistik: Kommuner og regioner står for trefjerdedele af det 

offentlige forbrug (Rettet 7. juni 2018) 

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2017/2017-13-10-kommuner-og-

regioner-staar-for-trefjerdedele-af-det-offentlige-forbrug 

- Social- og Indenrigsministeriet: 

https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-

regionaloekonomi/kommunale-opgaver-og-struktur/kommunernes-og-

regionernes-opgaver/ 

- ”Freedom i the world 2019” https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/freedom-world-2019 

- Se listen: Her er de 100 mest magtfulde danskere og besvar 

nedenstående spørgsmål. Berlingske den 16. juni 2018 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/dokumentation-se-eller-laes-hele-statsministerens-nytaarstale
https://www.dr.dk/nyheder/politik/dokumentation-se-eller-laes-hele-statsministerens-nytaarstale
https://www.youtube.com/watch?v=SzEu7rO7TNo&t=227s
https://faktalink.dk/populisme
https://www.ft.dk/
http://www.dr.dk/
http://www.tv2.dk/
https://www.dr.dk/nyheder/indland/knivlov-rammer-mange-ustraffede
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article4158492.ece
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
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28522
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2017/2017-13-10-kommuner-og-regioner-staar-for-trefjerdedele-af-det-offentlige-forbrug
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2017/2017-13-10-kommuner-og-regioner-staar-for-trefjerdedele-af-det-offentlige-forbrug
https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/kommunale-opgaver-og-struktur/kommunernes-og-regionernes-opgaver/
https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/kommunale-opgaver-og-struktur/kommunernes-og-regionernes-opgaver/
https://sim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/kommunale-opgaver-og-struktur/kommunernes-og-regionernes-opgaver/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019


 

Side 7 af 12 

https://www.berlingske.dk/samfund/se-listen-her-er-de-100-

mest-magtfulde-danskere 

- Kok, Fridag, JydskeVestkysten, DF: Danmark skal ud af menneskeret-

tighedskonvention, 17.03.2019 https://jv.dk/artikel/df-danmark-skal-ud-

af-menneskerettighedskonvention 

- Tiedemann, Erling, Kristelig dagblad, Demokrati forudsætter, at den 

enkelte gør sin pligt, 09.02.2015 https://www.kristeligt-
dagblad.dk/debat/demokratiets-etiske-forudsaetninger 

- Cecille Kallestrup & Emil Eller: Forskerne har talt: Ja, det blev et klima-

valg bragt på www.dr.dk den 12. juni 2019 
https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/forskerne-har-talt-ja-det-
blev-et-klimavalg 

- S-mail viser plan om 'angreb' på V midt i forhandlinger publiceret af 

www.dr.dk den 23. februar 2020 https://www.dr.dk/nyheder/politik/s-

mail-viser-plan-om-angreb-pa-v-midt-i-forhandlinger 
- Figur fra artiklen: Mens DF og LA blødte, gik andre frem - gå på opda-

gelse i vælgernes vandring publiceret på www.tv2 den 14. juni 2019 

https://nyheder.tv2.dk/politik/2019-06-14-mens-df-og-la-bloedte-gik-

andre-frem-gaa-paa-opdagelse-i-vaelgernes-vandring#RO 
- Bent Winther publiceret på Berlingske Tidende den 21. maj 2019 En 

SV-regering? Man fusionerer jo heller ikke Brøndby og FCK eller Pepsi 

og Coca-Cola https://www.berlingske.dk/politik/en-sv-regering-man-

fusionerer-jo-heller-ikke-broendby-og-fck-eller-pepsi 

- Figurer: Hassing, J.: ”Udviklingen af politisk tillid, interesse og demo-

kratisk tilfredshed”. Kraka Analyse, 19.05 2015. 

  

-  

Omfang 

 

34 lektioner af 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Kendetegn ved ideologier: Regressiv, legitimerende, progressiv samfundssyn, 

menneskesyn, statens rolle. Liberalisme, konservatisme & socialisme. Populis-

me. Økologisme, feminisme, nazisme, fascisme, kommunisme og nationalisme. 

Højre- venstre skala, partiernes historie, Molins model, værdi- og fordelingspo-

litik. De politiske partier, mærkesager, mandater, empirisk undersøgelse. Poli-

tik, demokrati, Eastons model, Molins model, Kaare Strøms model, Issuevo-

ting, Downs model, politisk deltagelse, borgerdemokrati, deltagelsesdemokrati, 

brugerdemokrati og lobbyisme. Magtens tredeling, den fjerde statsmagt, me-

ningsmålinger, gallupdemokrati, populisme, Sociale medier, fake-news, stat, 

kommune, region og lovgivningsprocessen. Demokrati, autokrati, teokrati, di-

rekte demokrati, repræsentativt demokrati, ekspertvælde, Alf Ross. Hal Kock, 

deltagelsesdemokrati, konkurrencedemokrati deliberativt demokrati, demokra-

tiseringsbølger, suverænitet, konventioner, rettigheder og pligter.  Lovgiv-

ningsprocessen, Magtressourcer, direkte magt, indirekte magt, dagsordensæt-

tende magt, diskursiv magt, strukturel magt, ligestilling, den magtteoretiske 

forklaring, den kønskonstruerede forklaring, den formelle forklaring og den 

biologiske forklaring. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning.  

- Individuelt, par- og gruppearbejde.  

- Skriftligt arbejde. 

- Begrebstræning. 

https://www.berlingske.dk/samfund/se-listen-her-er-de-100-mest-magtfulde-danskere
https://www.berlingske.dk/samfund/se-listen-her-er-de-100-mest-magtfulde-danskere
https://jv.dk/artikel/df-danmark-skal-ud-af-menneskerettighedskonvention
https://jv.dk/artikel/df-danmark-skal-ud-af-menneskerettighedskonvention
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/demokratiets-etiske-forudsaetninger
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/demokratiets-etiske-forudsaetninger
http://www.dr.dk/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/forskerne-har-talt-ja-det-blev-et-klimavalg
https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/forskerne-har-talt-ja-det-blev-et-klimavalg
http://www.dr.dk/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/s-mail-viser-plan-om-angreb-pa-v-midt-i-forhandlinger
https://www.dr.dk/nyheder/politik/s-mail-viser-plan-om-angreb-pa-v-midt-i-forhandlinger
http://www.tv2/
https://nyheder.tv2.dk/politik/2019-06-14-mens-df-og-la-bloedte-gik-andre-frem-gaa-paa-opdagelse-i-vaelgernes-vandring#RO
https://nyheder.tv2.dk/politik/2019-06-14-mens-df-og-la-bloedte-gik-andre-frem-gaa-paa-opdagelse-i-vaelgernes-vandring#RO
https://www.berlingske.dk/politik/en-sv-regering-man-fusionerer-jo-heller-ikke-broendby-og-fck-eller-pepsi
https://www.berlingske.dk/politik/en-sv-regering-man-fusionerer-jo-heller-ikke-broendby-og-fck-eller-pepsi
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 4 

 

EU og international politik 

Indhold Kernetekst: 

- Beyer, Mads, Frederiksen, Claus Lasse & Kureer, Henrik, Samfundsfag 

C, 2020, Systime I-bog, Afsnit 20 med underafsnit https://samfundsfag-

c.systime.dk/index.php?id=497 

- USA - politik, økonomi & samfund Systime s. 104-107 & 11-115 & 

120. 

 

Supplerende materiale: 

- USA går anden måned i møde med delvis nedlukning af landet. Link: 

https://www.berlingske.dk/internationalt/usa-gaar-anden-maaned-i-

moede-med-delvis-nedlukning-af-landet  

- Et præsidentsvalgs forløb, Faktalink 

https://faktalink.dk/node/1789?print=yes  

- Hvis Danmark havde USA's valgsystem ville Folketinget bestå af 78 

procent socialdemokrater fra Dr.dk den 19. oktober 2016 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/hvis-danmark-

havde-usas-valgsystem-ville-folketinget-bestaa-af-78 

- Dokumentar: Horisont 3. marts 2020: Præsidentdrømme og den sociali-

stiske cowbo https://www.dr.dk/drtv/se/horisont_-praesidentdroemme-

og-den-socialistiske-cowboy_168965 

- Vestermark, Jesper: Kan EU overkomme den demokratiske krise? Pub-

liceret i Notat den 14. juni 2016 

- Artikel: Kritikken af EU´s demokrati 

- Dokumentar: Horisont: De advarede om corona-krisen - og forsvandt 9. 

MAR 2020 https://www.dr.dk/drtv/se/horisont_-de-advarede-om-

corona_krisen-_-og-forsvandt_168968 

- Debat: Efter sløv start er EU på vej op i tempo fra Randers Amtsavis 

https://amtsavisen.dk/artikel/debat-efter-sl%C3%B8v-start-er-eu-

p%C3%A5-vej-op-i-tempo 

-  

Omfang 

 

12 lektioner af 45 minutters varighed 

Særlige fokus-

punkter 

Kul og stålunion, EF, EU, Mellemstatslig, Overstatslig, Indre marked og Disin-

tegration. Lissabontraktaten, føderation, suverænitet, magtens tredeling, Euro-

parlamentet, Ministerrådet, Europa-kommissionen, Det Europæiske Råd, EU-

domstolen og interesseorganisationer. Det indre marked & vigtige områder i 

samarbejdet. Demokratisk underskud i EU.  

Det amerikanske politiske system, Kongressen, Præsidentembedet, Højsteret. 

Det amerikanske valgsystem, Dé amerikanske partier; Demokraterne & Repu-

blikanerne. Coronakrisen & EU 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning.  

- Individuelt, par- og gruppearbejde.  

- Skriftligt arbejde. 

- Nødundervisning i Teams 

https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=497
https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=497
https://www.berlingske.dk/internationalt/usa-gaar-anden-maaned-i-moede-med-delvis-nedlukning-af-landet
https://www.berlingske.dk/internationalt/usa-gaar-anden-maaned-i-moede-med-delvis-nedlukning-af-landet
https://faktalink.dk/node/1789?print=yes
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/hvis-danmark-havde-usas-valgsystem-ville-folketinget-bestaa-af-78
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/hvis-danmark-havde-usas-valgsystem-ville-folketinget-bestaa-af-78
https://www.dr.dk/drtv/se/horisont_-praesidentdroemme-og-den-socialistiske-cowboy_168965
https://www.dr.dk/drtv/se/horisont_-praesidentdroemme-og-den-socialistiske-cowboy_168965
https://www.dr.dk/drtv/se/horisont_-de-advarede-om-corona_krisen-_-og-forsvandt_168968
https://www.dr.dk/drtv/se/horisont_-de-advarede-om-corona_krisen-_-og-forsvandt_168968
https://amtsavisen.dk/artikel/debat-efter-sl%C3%B8v-start-er-eu-p%C3%A5-vej-op-i-tempo
https://amtsavisen.dk/artikel/debat-efter-sl%C3%B8v-start-er-eu-p%C3%A5-vej-op-i-tempo
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 5 

 

Hvordan sikres velfærden og økonomien med en coronakrise? 

 

Indhold Kernetekst: 

- Malling, Søren mf. SamfNU B, 2020, Systime ibog. Kap. 7, 8 & 9 

Supplerende materiale: 

Bedsteforældres alderdom koster tyske familier dyrt. Kristelig Dagblad 2. au-

gust 2003 https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/bedsteforældres-

alderdom-koster-tyske-familier-dyrt 

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside om de sociale ydelser i Danmark 

https://bm.dk/ydelser-satser/ydelser/ 

Udenrigsministeriets hjemmeside om social sikring i Tyskland: 

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

- Den store Danske om sociale forhold i Tyskland 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Sociale_forhold_i_verden/Tyskland_(Sociale_forhold) 

- Danmarks ambassade i Tyskland – udenrigsministeriet, Social sikring i Tysk-

land, ingen dato 

- Den store danske, Tyskland – sociale forhold, Gyldendal, 01.12.2012  

- Beskæftigelsesministeriet, Ydelser, https://bm.dk/ydelser-satser/ydelser/ 

- Dachs, Heidi, Kristelig dagblad, Bedsteforældres alderdom koster tyske famili-

er dyrt, 02.08.2003 

- Allentoft, Nick, Altinget, Kronik: Velfærdsstaten smuldrer og det rammer os 

alle, 26.04.2018 

- Ågerup, Martin, Cepos, Højere skatter giver færre penge i statskassen. Det får 

stor betydning for velfærdsstatens fremtid 24.04.2019 

https://cepos.dk/debat/hoejere-skatter-giver-faerre-penge-i-statskassen-det-faar-

stor-betydning-for-velfaerdsstatens-fremtid/ 

- Dokumentar: DRKultur, Verdens lykkeligste land (1) 2018 

- Dokumentar: DR1, Kontor til lavpris, 2007 

- Velfærdsstaten er død, leve konkurrencestaten!, Mandag Morgen 24. januar 

2011 

- Regeringen.dk, Iværksættere, ny teknologi, forskning og innovation, (2016-

2019) https://www.regeringen.dk/regeringsgrundlag/ivaerksaettere-ny-teknologi-

forskning-og-innovation/ 

- Heisel, Søren, Sørensen, Mette Fjord, Eriksen, Mads & Reissmann, Mette, Jyl-

lands-Posten, Forskning og udvikling står i stampe – det koster, 18.04.2019 

- Kjeldbjerg, Connie, youtube.com, Det økonomiske kredsløb og konjunktursvin-

ger, 21.04.2017 https://www.youtube.com/watch?v=XZQdnJTeu5Q 

- Nielsen, Bo, Jyllands-Posten, Ved indgangen til 2020: Festen i danske økonomi 

er ovre, 31.12.2019 https://finans.dk/okonomi/ECE11766326/ved-indgangen-

til-2020-festen-i-dansk-oekonomier-ovre/?ctxref=ext  

- Juel, Frederik M., Berlingske Tidende, Coronakrise vil give et rædselsår for 

danske økonomi – minusvækst på 6,7 procent i udsigt, 23.03.2020 

https://www.berlingske.dk/oekonomi/coronakrise-vil-give-et-raedselsaar-for-

danskoekonomi-minusvaekst-paa-67 

- Beim, Jakob Hvide, Politiken, Det kan kun gå nedad: Coronakrise kan skubbe 

Danmark mod en lempet finanspolitik, 20.03.2020 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/bedsteforældres-alderdom-koster-tyske-familier-dyrt
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/bedsteforældres-alderdom-koster-tyske-familier-dyrt
https://bm.dk/ydelser-satser/ydelser/
https://tyskland.um.dk/da/om-tyskland/social%20sikring/
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Sociale_forhold_i_verden/Tyskland_(Sociale_forhold)
https://bm.dk/ydelser-satser/ydelser/
https://cepos.dk/debat/hoejere-skatter-giver-faerre-penge-i-statskassen-det-faar-stor-betydning-for-velfaerdsstatens-fremtid/
https://cepos.dk/debat/hoejere-skatter-giver-faerre-penge-i-statskassen-det-faar-stor-betydning-for-velfaerdsstatens-fremtid/
https://www.regeringen.dk/regeringsgrundlag/ivaerksaettere-ny-teknologi-forskning-og-innovation/
https://www.regeringen.dk/regeringsgrundlag/ivaerksaettere-ny-teknologi-forskning-og-innovation/
https://www.youtube.com/watch?v=XZQdnJTeu5Q
https://finans.dk/okonomi/ECE11766326/ved-indgangen-til-2020-festen-i-dansk-oekonomier-ovre/?ctxref=ext
https://finans.dk/okonomi/ECE11766326/ved-indgangen-til-2020-festen-i-dansk-oekonomier-ovre/?ctxref=ext
https://www.berlingske.dk/oekonomi/coronakrise-vil-give-et-raedselsaar-for-danskoekonomi-minusvaekst-paa-67
https://www.berlingske.dk/oekonomi/coronakrise-vil-give-et-raedselsaar-for-danskoekonomi-minusvaekst-paa-67
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https://politiken.dk/indland/politik/art7715236/Coronakrise-kan-skubbe-

Danmark-mod-en-lempet-finanspolitik 

- Dragsted, Sofie & Christensen, Marie Ørbæk, Folkehøjskolernes Forening, 

Fremdriftsreformen: Hvad er op og ned?, Efterår 2014 

- Beskæftigelsesministeriet, Tilbagetrækningsreformen, 

https://bm.dk/arbejdsomraader/politiske-aftaler-reformer/politiske-

aftaler/2011/tilbagetraekningsreform/ 

- Sørensen, Allan: Danmark rykker en plads frem – men vi bør få mere ud af vo-

res styrker, Artikel publiceret af Dansk Industri. 

https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2018/5/danmark-rykker-en-plads-

frem-men-vi-bor-fa-mere-ud-af-vores-styrker/ 

- Ørsholst, Mads: Vestas’ fremtid: Mere service, mindre industri, Klumme i 

Mandag Morgen den 7. januar 2018. https://www.mm.dk/artikel/vestas-

fremtid-mere-service-mindre-industri 

- Smidt, Ninna: Venstre: Danskerne elsker at holde fri på naboens regning, Jyl-

lands-Posten den 6. januar 2011 

- Jensen, Carsten: Vi er på vej mod velfærdsstaten version 2.0, Uddrag fra 

www.videnskab.dk den 6. juni 2017. 

- Olsen, Michael: Arbejdsløse ændrer så meget karakter, at det kan blokere vejen 

til et nyt job, Politiken den 9. februar 2015 

- Lund, Henrik Herlød: Coronakrisen – større økonomisk krise end finanskrisen, 

Blogindlæg publiceret på Arbejderen 25. april 2020. 

- Uddrag af rapport fra Kommunernes Landsforening: Stigende Sundhedsudgifter 

presser den øvrige velfærd, Publiceret den 7. januar 2017. 

Omfang 

 

34 lektioner af 45 minutters varighed 

Særlige fo-

kuspunkter 

Velfærdsmodellerne, velfærdsstatens udfordringer, kritik af velfærdsstaten, fattigdom i 

Danmark, forklaringer på fattigdom, økonomi, økonomiske målsætninger, det økono-

miske kredsløb, finanspolitik, pengepolitik, valutapolitik, indkomstpolitik og struktur-

politik, økonomisk globalisering, herunder betydningen af EU, bæredygtig udvikling. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning i Teams  

- Individuelt, par- og gruppearbejde i Teams 

- Skriftligt arbejde. 

- Begrebstræning. 

- Eksamenstræning 

- Artikelanalyse 
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