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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 1 
 

Individ og samfund 

Indhold Kernestof: 

Peter Brøndum og Thor Hansen: Luk samfundet op!, (3. udgave) København: Colum-

bus, 2017  s. 12-20, 26-28, 30-107 

”Familien i det senmoderne samfund”: 

https://samfnuwebsite.systime.dk/fileadmin/filer/Tekster/Emne2/msk_t_fam_senmod_samf.pdf 

 

Supplerende stof: 

”Her er den nye Danmarkskanon: Se de 10 værdier, der definerer Danmark”, 

12.12.2016  

Jørgensen, Per Schultz: ”Genopdragelse. Familien vender stærkt tilbage”, Politiken, 

22.06.08 

Statistik: Udvikling i skilsmisser: 

https://www.advodan.dk/privat/skilsmisse/skilsmisser-og-statistik/ 

Korte partifilm om integration og indvandring (Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Ven-

stre, Alternativet), fra Luk samfundet op!: https://www.luksamfundetop.dk/2/kapitel-

2/partifilm/indvandring-og-integration/ 

Interview: Debat om unge og stress: https://www.luksamfundetop.dk/2/kapitel-

2/debatfilm/#c42222 

”Mig, mig, mig! Er du klar til at se dig selv i øjnene?”, Information, 01.02.2008 

Dokumentar, afsnit 1 ”De perfekte piger” (2015). Fra DR3 Tid: 27 min. 

”Karrieren som fabriksarbejder”, Kristeligt Dagblad, 03.03.2009 

”Flere vælger karrieren men på en ny måde”, Kristeligt Dagblad, 03.03.2009 

”Børn med bogreoler klarer sig bedre”, Information, 17-02-2008 

Livsstilsanalyse - test dig selv: https://tns-gallup.dk/gallupkompas 

Dokumentar ”Barndom på bistand”, S1E1 (tid:42:37). DR2, 2016 

Omfang 

 

Ca. 39 lektioner 

Omfang: ca. 107 sider 

Særlige fo-

kuspunkter 

Generelle: 
- Identitetsdannelse og socialisation 
- Sociale og kulturelle forskelle 
- Livsformer, livsstile og forbrugsidentitet, levevilkår herunder social mobilitet og 

fattigdom  
- Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kul-

turelle mønstre  
- Formulere samfundsfaglige spørgsmål og opsøge, anvende og kritisk vurdere in-

formationer til at dokumentere enkle faglige sammenhænge 
- Formidle faglige sammenhænge i enkle modeller, tabeller og diagrammer 
- På et fagligt grundlag argumentere for egne standpunkter, indgå i en faglig dialog 

https://samfnuwebsite.systime.dk/fileadmin/filer/Tekster/Emne2/msk_t_fam_senmod_samf.pdf
https://www.advodan.dk/privat/skilsmisse/skilsmisser-og-statistik/
https://www.luksamfundetop.dk/2/kapitel-2/partifilm/indvandring-og-integration/
https://www.luksamfundetop.dk/2/kapitel-2/partifilm/indvandring-og-integration/
https://www.luksamfundetop.dk/2/kapitel-2/debatfilm/#c42222
https://www.luksamfundetop.dk/2/kapitel-2/debatfilm/#c42222
https://tns-gallup.dk/gallupkompas
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og diskutere en faglig problemstilling 
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 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning 
- Gruppearbejde og summeøvelser 
- Elevoplæg/diskussion 
- Informationssøgning i forskellige medier herunder internettet 
- Eksamensforberedelse 
- Selvstændigt arbejde 
- Projektarbejde  
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Titel 2 

 

Ideologi, styreform og politik 

Indhold Kernestof: 

Peter Brøndum og Thor Hansen: Luk samfundet op!, (3. udgave) København: Co-

lumbus, 2017 s. 108-173 

 

Supplerende stof: 

”SF har fokus på minimumsnormeringer i finansloven”, Jyllands-Posten, 22.08.2019 

Statistik: ”Vigtigste politikområder. Hvilke af følgende politikområder vil være mest 

afgørende for din stemmeafgivning ved næste folketingsvalg? (Sæt max 3 krydser)”: 

https://www.altinget.dk/artikel/ny-maaling-den-groenne-dagsorden-tager-en-

suveraen-foersteplads 

”Det hurtige overblik: Her er hovedpunkterne i finansloven 2020”, tvmidtvest.dk, 

03.12.2020 

”Grundlovens paragraf 3”: https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-

publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-1/paragraf-3 

”Grundloven og det danske demokrati”: 

https://www.ft.dk/da/folkestyret/grundloven-og-folkestyret/grundloven-og-det-

danske-demokrati 

”Partier”: https://www.ft.dk/da/partier 

”Elite-studerende udvist”, HerningFolkeblad, 10.12.2015 

”Marius-lov først til efteråret”, HerningFolkeblad, 11.02.2016 

EU’s historie (filmklip): https://www.eu.dk/fakta-og-tal/medlemslande/eus-

historie 

EU's institutioner(filmklip) 

: https://www.eu.dk/da/Fakta%20og%20tal/Institutioner 

De danske forbehold (filmklip): https://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/de-danske-

forbehold 

”Den døende vagthund”, Berlingske, 22.05.2012 

”Direkte demokrati fungerer dårligt”, Politiken, 14. feb. 2009 

”Danmark kunne måske lære noget af det direkte demokrati i Schweiz”, denkorte-

avis.dk, 12. april 2013 

Statistik: Stemmeprocenten ved Folketingsvalg og kommunalvalg 

Videoklip: Den parlamentariske styringskæde – tegnet og fortalt (6:37): 

https://www.youtube.com/watch?v=W2M8-t0CKg4  

Omfang 

 

Ca. 36 lektioner 

Omfang: ca. 82 sider 

 

https://www.altinget.dk/artikel/ny-maaling-den-groenne-dagsorden-tager-en-suveraen-foersteplads
https://www.altinget.dk/artikel/ny-maaling-den-groenne-dagsorden-tager-en-suveraen-foersteplads
https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-1/paragraf-3
https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-1/paragraf-3
https://www.ft.dk/da/folkestyret/grundloven-og-folkestyret/grundloven-og-det-danske-demokrati
https://www.ft.dk/da/folkestyret/grundloven-og-folkestyret/grundloven-og-det-danske-demokrati
https://www.ft.dk/da/partier
https://www.eu.dk/fakta-og-tal/medlemslande/eus-historie
https://www.eu.dk/fakta-og-tal/medlemslande/eus-historie
https://www.eu.dk/da/Fakta%20og%20tal/Institutioner
https://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/de-danske-forbehold
https://www.eu.dk/da/danmark-i-eu/de-danske-forbehold
https://www.youtube.com/watch?v=W2M8-t0CKg4
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Særlige fokus-

punkter 

Generelle: 
- Politiske ideologier, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 
- Demokrati og menneskerettigheder, herunder betydningen af retssystemet 
- Politiske beslutninger i Danmark, herunder politiske deltagelsesmuligheder 
- Centrale samfundsfaglige informationskanaler  
- Undersøge konkrete politiske beslutningsprocesser 
- Påvise i konkrete eksempler betydningen af EU og globale forhold for de politi-

ske handlingsmuligheder 
- Formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets 

terminologi 
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  
- Lovgivningsprocessen  
- Molins model  
- Rettigheder & pligter i samfundet  
- EU’s indflydelse  
- Politisk kommunikation og medialisering 
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Klasseundervisning 
- Individuelt og par arbejde 
- Gruppearbejde/diskussion 
- Informationssøgning i forskellige medier herunder internettet 
- Eksamensforberedelse 
- Selvstændigt arbejde 
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Titel 3 Økonomi og velfærd 

Indhold Kernestof: 

Peter Brøndum og Thor Hansen: Luk samfundet op!, (3. udgave) København: Colum-

bus, 2017  s. 174-184, 184-189, 190-194, 194-196, 201-208, 208-216  

 

Supplerende stof: 

”Her er tre scenarier for, hvordan corona påvirker økonomien – ingen af dem er 

gode”, Information, 02.04.2020 

”Nationalbanken og dens opgaver og ansvar”: 

http://www.nationalbanken.dk/da/om_nationalbanken/Sider/Default.aspx) 

”Dansk økonomi har udsigt til flere år i topform”, Politiken, 04.12.2018 

”Regeringen klar med hjælp til mindre virksomheder”, altinget.dk, 16.03.2020 

”Ældrepleje. Længere levetid koster penge”, 02-09.2015 

Statistik: Indeks for udviklingen i folketallet i forskellige aldersgrupper 2008-2050. 

Fra Danmarks Statistik maj 2008 

”Flere arbejder allerede længere”, aeldresagen.dk, 31.03.2020 

Omfang Ca. 18 lektioner 

Omfang: ca. 55 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Generelle: 
- Modelforståelse  
- Anvende og kombinere viden om sociologi, økonomi og politik til at redegøre 

for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå  
- Undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdsstaten 
- Formidle viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af faglige begreber 
- Formulere samfundsfaglige spørgsmål og opsøge, anvende og kritisk vurdere 

informationer til at dokumentere enkle faglige sammenhænge 
- På et fagligt grundlag argumentere for egne standpunkter, indgå i en faglig dialog 

og diskutere en faglig problemstilling 
Emner: 
- Stat, marked og civilsamfund 
- De økonomiske mål (økonomisk vækst, lav arbejdsløshed, lav inflation, beta-

lingsbalance-ligevægt, bæredygtig økonomi og balance på statsbudgettet) 
- Det økonomiske kredsløb og konjunktursvingninger  
- Finanspolitik, pengepolitik 
- Den danske velfærdsstats historie og opbygning 
- Forskellige velfærdsmodeller (universelle, residuale og korporative) 
- Velfærdsstatens udfordringer (demografiske udfordringer) og løsninger  
 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Individuelt arbejde 
- Selvstændigt arbejde og debat 
- Nødundervisning gennem hele forløbet 
- It redskaber: Teams, screencast 
 

 

http://www.nationalbanken.dk/da/om_nationalbanken/Sider/Default.aspx

