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Da dette er et vikar hold, kan jeg ikke oplyse om omfang og fokuspunkter. Der er via, repetition sikret 

at de faglige mål er overholdt jv. Læreplanen og der er arbejdet med mange forskellige 

undervisningsformer. 

Der er fem forløb der alle bliver repræsenteret til eksamen og kommer til at gå igen 2 gange hver. 

Det faglige stof udgør samlet mellem 420 og 500 sider, inklusiv diverse videoer, dokumnetarer og 

filmklip, samt digitalt materiale. 

 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Identitetsdannelse og socialisering i det senmoderne digitale samfund 

Titel 2 Velfærd: Lighed eller ulighed? 

Titel 3 Kulturmøde og integration i  en medialiseret verden 

Titel 4 Velfærdsøkonomi 

Titel 5 De europæiske udfordringer i fremtidens Europa 

 
  



Titel 1 

 
Identitetsdannelse og socialisering i det senmoderne digitale samfund 

Indhold Materiale 

 Om Gallups kompas på http://www.gallup.dk/services/gallup-kompas 

 Luk samfundet op! v. Brøndum & Banke Hansen, s. 30-89 

 Debat filmene fra Luk samfundet op. 

 Skam episode 1: 

https://www.dr.dk/tv/se/skam/skam-2/skam-1-11#!/02:25 

 Danske unge sætter Europarekord i sociale medier: 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/danske-unge-saetter-europarekord-

i-sociale-medier 

 BRUG AF ADSKILLIGE SOCIALE MEDIER HITTER BLANDT 

UNGE 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28056 

 Opdragelse er ikke kun et spørgsmål om børn og forældre 

15. maj 2017. Information. Af: Lise Richter. 

 Nedslag i forskellige sociologer - Fokus på identitet  

Fra Sociologi NU, Systime 2017, Af Maria Bruun Bundgaard m.fl. 

 Opråb fra sociolog: Vi har udviklet et samfund, der skaber depression 

og angst 

Af Bjørg Tulinius. Kristeligt dagblad d. 22.08 2016 

 Stigning i depressioner blandt unge 

25. april 2017, Rigshospitalet.dk 

 

 Samfundsvidenskabelig metode: Fra: Luk samfundet op, v. Brøndum & 

Banke Hansen, s. 14-24 

 

 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2 

 

Velfærd: Lighed eller ulighed? 

Indhold Materiale: 

 Luk samfundet op! v. Brøndum & Banke Hansen, s. 201-208 – 108- 125 

 Gaden hvor det offentlige forsvandt 
https://www.dr.dk/tv/se/gaden-hvor-det-offentlige-forsvandt/-
/gaden-hvor-det-offentlige-forsvandt-1-2 

 Bent Greve, om ideologierne. Hentet fra SamfNu-B, Systime 2008, 
s.223 

 Ufaglærtes børn halter stadig bagefter 

https://www.dr.dk/tv/se/skam/skam-2/skam-1-11#!/02:25
https://www.dr.dk/nyheder/indland/danske-unge-saetter-europarekord-i-sociale-medier
https://www.dr.dk/nyheder/indland/danske-unge-saetter-europarekord-i-sociale-medier
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28056
https://www.dr.dk/tv/se/gaden-hvor-det-offentlige-forsvandt/-/gaden-hvor-det-offentlige-forsvandt-1-2
https://www.dr.dk/tv/se/gaden-hvor-det-offentlige-forsvandt/-/gaden-hvor-det-offentlige-forsvandt-1-2


26. april 2016 Politiken, PERNILLE MAINZ OG BRITT CHRISTENSEN  

 Barndom på bistand - Dansk dokumentar fra 2018 
https://www.dr.dk/tv/se/barndom-pa-bistand/barndom-pa-bistand-
2/barndom-pa-bistand-1-2 

 Klassesamfund.dk 

 Sådan skaber vi mønsterbrydere - allerede i børnehaven 
Bente Jensen, Professor, Ph.d. ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus 
Universitet, 03 maj 2017 (Artiklen er forkortet) 

 Hartmuth Rosa og den sociale acceleration: Ulighedens mange ansigter, 
Columbus 2014 s. 102 – 104 

 Den nye ulighed, Ulighedens mange ansigter, Columbus 2014 s. 82 – 99 

 Økonomiske ulighedsmål, Ulighedens mange ansigter, Columbus 2014 
s. 67 – 74 

 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

  

https://www.dr.dk/tv/se/barndom-pa-bistand/barndom-pa-bistand-2/barndom-pa-bistand-1-2
https://www.dr.dk/tv/se/barndom-pa-bistand/barndom-pa-bistand-2/barndom-pa-bistand-1-2


 

Titel 3 

 

Kulturmøde og integration i  en medialiseret verden 

Indhold  Ærke dansker perker dansker, , s. 9-18, 19-49, 50-74 

 Kultur & samfund – En grundbog til kultur og samfundsfagsgruppen på 
H. Af Reimick m.fl. Systime 2017 

 Debat film fra, Luksamfundetop.dk 

 Her er hovedpunkterne i finanslovaftalen, altinget.dk 2. dec. 2018 

 Rodløs, dokumentar, https://www.dr.dk/tv/se/rodloes/rodloes-
3/rodloes-1-6#!/ 

 Luk samfundet op! v. Brøndum & Banke Hansen, s.44-53 og 118 – 123 

 Isbjerg modellen 

 Statsministerens nytårstale 2019 

 Politikernes diskurs hæmmer integrationen, Information 6. februar 2018 – 
af: Sikandar Malik Siddique, Søborg 

 
 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

Titel 4 

 

Velfærdsøkonomi 

Indhold Materiale: 
 

 Det økonomiske kredsløb, vucdigital.dk 

 Luk samfundet op! v. Brøndum & Banke Hansen, s. 174-216 

 Patriot act 28 min., 18. nov 2018, SUPREME. 

 B-Bogen, Skov og Bundsgaard, Columbus 2009 s. 173-180, 223 – 236 

 Økonom: Danmark er mere ulige, end vi tror, Altinget.dk 8. oktober 
2017 

 Klimakrisen og kunstig intelligens er tilsammen måske en enestående 
chance for mennesket, Nyhedscentrum.dk, 5. marts 2019 

https://nyhedscentrum.dk/klimakrisen-og-kunstig-intelligens-er-

tilsammen-maaske-en-enestaaende-chance-for-mennesket/  

 Vismændene erklærer krisen død: Dansk økonomi er kommet op i gear 
igen, Politiken, Økonomi den 30. maj 2017 af Thomas Flensburg 

 Forsalg til finanslov 2018, 

https://www.regeringen.dk/nyheder/forslag-til-finanslov-for-2018/ 

 (Valg)kampen om fremtidens velfærdsmodel, Altinget.dk, 13. marts 
2015 

 Velfærdsstaten gjorde mig til mønsterbryder - pas på den!, Politiken, 25. 
april 2015, SIDDIK LAUSTEN, GYMNASIELÆRER 

 Fire gange så mange over 90 år i 2060, Danmarks Statistik, Nyt nr. 
maj 2016 

  

https://www.dr.dk/tv/se/rodloes/rodloes-3/rodloes-1-6#!/
https://www.dr.dk/tv/se/rodloes/rodloes-3/rodloes-1-6#!/
https://nyhedscentrum.dk/klimakrisen-og-kunstig-intelligens-er-tilsammen-maaske-en-enestaaende-chance-for-mennesket/
https://nyhedscentrum.dk/klimakrisen-og-kunstig-intelligens-er-tilsammen-maaske-en-enestaaende-chance-for-mennesket/
https://www.regeringen.dk/nyheder/forslag-til-finanslov-for-2018/


 

 

 

 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 Velfærdsstatens udvikling; Fra skøns- til rets-princip. 

 Velfærdstrekanten og herunder ”stat, marked og det civile samfund”. 

 Forskellen på markedsøkonomi og planøkonomi. 

 De tre velfærdsmodeller; Den universelle, den korporative og den 

residuale.  

 Udfordringerne for den danske velfærdsstat; de forskellige ”byrder” eller 

”pres”. Herunder især ”forsørgerbyrden, forventningspresset og den 

øgede individualisering”.  

 Løsninger på udfordringerne; herunder især ”nedskæringsstrategien og 

udvidelsesstrategien”. 

 

 

Titel 5 

 

De Europæiske udfordringer i fremtidens Europa 

Indhold Materiale:  
 

 GLOBALISERING: Grundbog i dansk og international politik (kapitel 

11), Af: Ole Hedegaard Jensen, Systime 2017 

 EU – en udfordring fro den danske velfærdsstat?, Abrahamsen og 

Borchorst, Politica 2002 

 Den europæiske union, Grundbog i dansk og international politik (kapitel 

8), Af: Ole Hedegaard Jensen, Systime 2017 

 Præsidenten 59. min, Christoffer Guldbrandsen, Filmcentralen.dk 

 Eu’s historie 6min. https://www.youtube.com/watch?v=ef5UeyxiZTE 

 EU’s organisationer: 

https://www.youtube.com/watch?v=3GRtTKpMyVM 

 KRISETID I EUROPA – FRI BEVÆGELIGHED – GOD 

SAMFUNDSØKONOMI ELLER LØNTRYKKERI? 

https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-i-europa-fri-bevaegelighed/ 

 Altinget.dk valgtest: https://www.altinget.dk/kandidater/ep19/ 

 Globalisme, det vliver værre før det bliver bedre: 

https://pov.international/ian-bremmer-globalisme-det-bliver-vaerre-for-

det-bliver-

bedre/?fbclid=IwAR25IzqCZvnJeKVmbbswCbfxuQSKqF7IGKBzn4Q

Q9eNxeDUVy1aVwUi5GKI  

 Deltagelse i EU debat på skolen 

 Besøg og oplæg, ved Europahuset 

 Lærer oplæg om Brexit, ved engelskfaglig kollega med særkendskab til 

emnet. 

 

Omfang  

https://www.youtube.com/watch?v=ef5UeyxiZTE
https://www.youtube.com/watch?v=3GRtTKpMyVM
https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-i-europa-fri-bevaegelighed/
https://www.altinget.dk/kandidater/ep19/
https://pov.international/ian-bremmer-globalisme-det-bliver-vaerre-for-det-bliver-bedre/?fbclid=IwAR25IzqCZvnJeKVmbbswCbfxuQSKqF7IGKBzn4QQ9eNxeDUVy1aVwUi5GKI
https://pov.international/ian-bremmer-globalisme-det-bliver-vaerre-for-det-bliver-bedre/?fbclid=IwAR25IzqCZvnJeKVmbbswCbfxuQSKqF7IGKBzn4QQ9eNxeDUVy1aVwUi5GKI
https://pov.international/ian-bremmer-globalisme-det-bliver-vaerre-for-det-bliver-bedre/?fbclid=IwAR25IzqCZvnJeKVmbbswCbfxuQSKqF7IGKBzn4QQ9eNxeDUVy1aVwUi5GKI
https://pov.international/ian-bremmer-globalisme-det-bliver-vaerre-for-det-bliver-bedre/?fbclid=IwAR25IzqCZvnJeKVmbbswCbfxuQSKqF7IGKBzn4QQ9eNxeDUVy1aVwUi5GKI


 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 


