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Titel 1 

 

Identitetsdannelse i det senmoderne samfund 

Indhold Kernestof 

 Luk samfundet op! (3. udg) v. Brøndum & Banke Hansen, s. 12-29, 30-62, 

63-88, 89-107  

 

Supplerende stof: 

 DU ER UNIK, DU ER UNIK, DU ER UNIK: Information, den 23. 
marts 2018 

 Generation Z(oom ind på dig selv): Jyllandsposten, den 13. januar 2018 

 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Delemner, temaer, begreber i overskrifter: 

 Primær/sekundær socialisation, formelle/uformelle normer, 

positive/negative sanktioner, dobbeltsocialiseringsmodel, familietyper, 

social kontrol, sociale roller, social struktur, sociale grupper, gruppetyper, 

identitetsniveauer, bestemt/generaliseret anden, formelle/uformelle 

normer. 

 Giddens (samfundstyper)  

 Thomas Ziehe: kulturel frisættelse, formbarhed, subjektivisering, 

ontologisering, potensering 

 Ulrich Beck: risikosamfund, institutionaliseret individualisering 

 Livsstile: levervilkår, minervamodel, sociale grupper (SFI), klassesamfund, 

social arv, karrieremobilitet, generationsmobilitet, 

 Bourdieu: habitus, kapitalformer, felt 

 Teori, model, variabel, begreber, empiri, hypotese, model. 

 Kvantitativ, kvalitativ og komparativ metode          

Faglige mål Eleverne skal kunne: 

Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at 

undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre 

lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå  

anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle 

teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger  

undersøge, dokumentere og forklare sociale og kulturelle mønstre samt 

diskutere løsninger herpå. 

demonstrere viden om fagets identitet og metoder   (sociologi?)  



formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde 

materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere 

problemstillinger og konkludere  

påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, 

diagrammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug 

af digitale hjælpemidler  

formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets 

taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi  

på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 

synspunkter og indgå i en faglig dialog.  

 

Arbejdsmetoder I undervisningen er der anvendt afvekslende og elevaktiverende arbejdsformer, 

således at eleverne har fået mulighed for at undersøge, dokumentere, formidle 

og debattere faglige sammenhænge. I den forbindelse har undervisningen 

vekslet mellem deduktiv og induktiv undervisning. 

 

 

 

Titel 2 

 

Dansk politik 

Indhold Kernestof: 
 Luk samfundet op! (3. udg) v. Brøndum & Banke Hansen, s.108-158,  

 Skov & Bundsgaard: B-bogen, Columbus, 2. udg. (2014): s. 18-28, 29-
40, 41-48,  
 
Centrale modeller/teorier: 

 

Omfang 

 

Individuelt – et antal skriftlige afleveringer, der dækker læringsmålene 

Særlige 

fokuspunkter 

Overordnet: Forståelse for processer, aktører, holdninger og konflikter i det 

danske politiske system. 

 

Delemner, temaer, begreber i overskrifter: 
 Demokrati, demokratibegreber:  
 Magtens tredeling + magtbegreber 
 Menneskerettigheder 
 Grundloven 
 Partierne 
 Parlamentarisme 
 Politiske ideologier – konservatisme, liberalisme, socialisme 
 Gammelpolitik og nypolitik, - fordelingspolitik og værdipolitik 
 Opbrud i partisystemet: kernevælgere vs. marginalvælgere 



 Politiske partier – ideologi, program, vælgerbasis (kompassegmenter), 
udvikling 

 Molins model 
 Folketingets rolle, lovgivningsprocessen 

  

Faglige mål Eleverne skal kunne: 

Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at 

undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre 

lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå  

anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle 

teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger  

undersøge, dokumentere og forklare sociale og kulturelle mønstre samt 

diskutere løsninger herpå. 

demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde 

materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere 

problemstillinger og konkludere  

påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, 

diagrammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug 

af digitale hjælpemidler  

formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets 

taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi  

på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne 

synspunkter og indgå i en faglig dialog.  

 

Arbejdsmetoder I undervisningen er der anvendt afvekslende og elevaktiverende arbejdsformer, 

således at eleverne har fået mulighed for at undersøge, dokumentere, formidle 

og debattere faglige sammenhænge. I den forbindelse har undervisningen 

vekslet mellem deduktiv og induktiv undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titel 3 

 

Dansk økonomi og økonomisk politik 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof: 

 Luk samfundet op! (3. udg) v. Brøndum & Banke Hansen, s. 174-200,  
 Skov & Bundsgaard: B-bogen, Columbus, 2. udg. (2014):, s. 126-138, 139-

143, 144-154, 161-168 

Centrale modeller/teorier: 

 

 
Supplerende stof: 
 

 -Fremgang i dansk økonomi –men 

offentlige finanser er svækkede.’ 

http://www.fm.dk/nyheder/presseme

ddelelser/2015/08/fremgang-i-

dansk-oekonomi  

 ’Forslag til finanslov 2016’ 

http://www.fm.dk/temaer/ffl16  

 ’Regeringen kører grønthøsteren 

over røde mærkesager’ 

http://www.altinget.dk/artikel/14280

7-regeringen-koerer-

groenthoesteren-over-roede-

maerkesager  

   

 Finanskrisens konsekvenser: ”Sikke en fest”: 

Afsnit 1: http://www.youtube.com/watch?v=W5U8V7-xi_M 

 

Afsnit 2: http://www.youtube.com/watch?v=xZ6VsEssQJY 

 

Afsnit 3: http://www.youtube.com/watch?v=9CnSVvLTMFg 

 
 Diverse opslag fra samfundsstatistik.dk – den digitale håndbog 

 

Omfang 

 

    

Individuelt – et antal skriftlige afleveringer, der dækker læringsmålene 

Synopsisaflevering 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Der i arbejdet med dette tema især fokuseret på at:  
 

- Opnå viden om økonomi og økonomisk politik 
- Opnå viden om økonomiske teorier 

http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2015/08/fremgang-i-dansk-oekonomi
http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2015/08/fremgang-i-dansk-oekonomi
http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2015/08/fremgang-i-dansk-oekonomi
http://www.fm.dk/temaer/ffl16
http://www.altinget.dk/artikel/142807-regeringen-koerer-groenthoesteren-over-roede-maerkesager
http://www.altinget.dk/artikel/142807-regeringen-koerer-groenthoesteren-over-roede-maerkesager
http://www.altinget.dk/artikel/142807-regeringen-koerer-groenthoesteren-over-roede-maerkesager
http://www.altinget.dk/artikel/142807-regeringen-koerer-groenthoesteren-over-roede-maerkesager
http://www.youtube.com/watch?v=W5U8V7-xi_M
http://www.youtube.com/watch?v=xZ6VsEssQJY
http://www.youtube.com/watch?v=9CnSVvLTMFg


- Kunne argumentere om økonomiske sammenhænge v.h.a. det 
økonomiske kredsløb 

- Kunne læse og anvende tabeller og figurer i økonomisk argumentation 
- Opnå viden om hvilke økonomiske mål, der er vigtige for Danmark og 

størrelsen af disse 
- Kunne forklare det samspil, der er mellem Danmark, EU og resten af 

verden 
- Kunne vurdere partiernes økonomiske politik 

 

 

 

 

 
  



Titel 4 

 

Velfærdsstatens udfordringer 

Indhold Kernestof: 
 

 Luk samfundet op! (3. udg) v. Brøndum & Banke Hansen, Kap. 9 
Velfærdsstat eller konkurrencestat s. 201-220  

 Skov & Bundsgaard: B-bogen, Columbus, 2. udg. (2014): Kap. 3.7 & 

kap. 3.8. s. 169-174, 185-194 
DR2 - Danskernes Akademi – 125 års velfærdshistorie 
Politiken d. 18. januar 2003: Bedst at blive mor i Danmark  
Aktuelt d. 21. september 2000: Velfærd: Amerikanske tilstande 
Aktuelt d. 21. september 2000: Tyskland: Hjemmepleje: De bliver i familien 
Berlingske d. 2. januar 2011: Prisen for en dansker: 850.000 kr. 
Information d.  18.03.2010 : Fordeling: Glem klassekampen - nu kommer 
generationskampen 
Politiken d. 18. april 2009: Debat: velfærdssamfundet under hårdt pres 
DR2 - Danskernes akademi – Velfærdsstaten vi gør status 
 
Konkurrencestaten: http://www.youtube.com/watch?v=ryHoPiE4zao 
 
Supplerende stof:  
 

Viborg Stifts Folkeblad d. 21.07.2010: Vi skal selv betale vores velfærd 

Politiken d. 02.12.2010: ANALYSE: Danskerne: Ingen støtte til brugerbetaling 

Politiken d. 06.11.2010: Debat: Vi har glemt, at vi også har pligter 

Jyllandsposten d. 14.05.2011: Spareplaner er ødelæggende 

Information d. 07.04.2010: Kommentar: Justering af velfærdsmodellen er 

nødvendig 

Jyllands-Posten d. 24.02.2010: Usundt med sundhedsforsikringer 

Politiken d. 18.8.2011: Nye broer og skoler giver flere job end skattelettelser 
Artikel: Corydon: Konkurrencestat er ny velfærdsstat. Af: Amalie Kestler, 
Politiken den 23. august 2013 

 
 
Prøvesynopsis tekster: 

1. Information d. 2/4-2011. En dansker er en skatteborger 
2. Viborg Stifts Folkeblad d. 21/7-2010. Vi skal selv betale vores velfærd 
3. Urban d. 5/4-2011. V-folk vil have velfærdsforsikringer 
4. Politiken d. 18/5-2011. Slagsmål i gang om fremtidens kroner 
5. Statistisk materiale. Tabel 6.2. Skattetrykket i internationalt perspektiv (Per 

Henriksen, Økonomi ABC, Columbus 2009, side 61) 
6. Nyt fra Danmarks Statistik d. 18/5-2010. Aldersgruppers andel af den 

samlede befolkning. 2010-2050 
 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ryHoPiE4zao


Omfang 

 

Individuelt – et antal skriftlige afleveringer, der dækker læringsmålene 

Synopsisaflevering 

Mundtlig aflevering 

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 Politisk kommunikation, medier og magt 

Indhold Kernestof:  
 

 Luk samfundet op! (3. udg) v. Brøndum & Banke Hansen, s. 159-173, 
132-134,  

 Skov & Bundsgaard: B-bogen, Columbus, 2. udg. (2014): s. 61-64, 65-69, 
114-121 

 
Supplerende stof: 

  
Artikler om Venstres pressemøde d. 9. april 2019 (uge 15) 

 https://www.bt.dk/politik/soes-marie-serup-det-var-et-syrligt-og-besk-
pressemoede 

 https://www.dr.dk/nyheder/politik/v-ministre-indkaldte-til-
pressemoede-kritisere-socialdemokratiet 

 Luk Samfundet Op! Teoriprøven og debatfilm.  
 Kommunikationsforum april 2019: 

https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Kommentar-til-

Socialdemokratiets-kampagne 

 

 
 

 

 

Omfang 

 

Mundtlige præsentationer i plenum som dækker læringsmålene.  

 

Mediemodulet supplerer først og fremmest titel 2 med klare overlap til temaet om 

dansk politik.  

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 
 Eksempler på spin og politiske kommunikationsstrategier  
 Medieteori – begreber og modeller: Nyhedskriterier, modtagerforskning 

(fra kanyleteori over to-trinsmodel til referenceteori), frankfurterskolen, 
mediernes dagsordensættende funktion, klassiske massemedier vs. sociale 
medier, interaktion mellem modtagere og medier (og modtagere)  

 Spindoktorer og kampen om den politiske dagsorden. 
 Partiernes strategier og adfærd: Molins model forklaret i video (Ørestad 

Gymnasium)  https://www.youtube.com/watch?v=wW6eS_ZvaLk  
 
  

 
  

https://www.bt.dk/politik/soes-marie-serup-det-var-et-syrligt-og-besk-pressemoede
https://www.bt.dk/politik/soes-marie-serup-det-var-et-syrligt-og-besk-pressemoede
https://www.bt.dk/politik/soes-marie-serup-det-var-et-syrligt-og-besk-pressemoede
https://www.dr.dk/nyheder/politik/v-ministre-indkaldte-til-pressemoede-kritisere-socialdemokratiet
https://www.dr.dk/nyheder/politik/v-ministre-indkaldte-til-pressemoede-kritisere-socialdemokratiet
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Kommentar-til-Socialdemokratiets-kampagne
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Kommentar-til-Socialdemokratiets-kampagne
https://www.youtube.com/watch?v=wW6eS_ZvaLk
https://www.youtube.com/watch?v=wW6eS_ZvaLk


Titel 6 

 

Fattigdom og integrationsudfordringer  i dagens Danmark 

Indhold Kernestof: 

 Luk samfundet op! (3. udg) v. Brøndum & Banke Hansen, s. 89-107 
(kap. 4) & s. 44-52 (2.5)  

 Skov & Bundsgaard: B-bogen, Columbus, 2. udg. (2014): s. 161-182 

Supplerende stof:  

 Ghettoisering, Børns legekammerater er sociale kopier af dem selv, link 

https://www.a4medier.dk/artikel/skaber-stoerre-ulighed-i-samfundet  

 

 

Omfang 

 

 

Mundtlig præsentation af øvelses- og teoriopgaver i plenum (temaet supplerer 

forløbene beskrevet under titel 1 (identitetsdannelse) samt titel 4 (velfærdsstat) 

 

Særlige 

fokuspunkter 

- Forståelse for hvad som karakteriserer fattigdom og ulighed (livsformer, 

livsstile og levevilkår) 

- Viden om konsekvenserne ved fattigdom.   

- Veje ud af fattigdom: At kunne anvende begreberne ”social arv” og 

”mønsterbrydere”. 

- Bruge Bourdieus teori vedrørende ”kapitaler” og ”habitus” 

- Tematisere hvorvidt det er blevet nemmere eller sværere at bryde med 

den negative sociale arv, i det senmoderne samfund?  

- Ghettoisering og minoritetsetniske problemstillinger i debat om social 

ulighed (integrationsmodeller) 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.a4medier.dk/artikel/skaber-stoerre-ulighed-i-samfundet


Titel 7 

 

EU  i en globaliseret virkelighed  

Indhold Kernestof:  

Kernestof: 

 EU: Skov & Bundsgaard: B-bogen, Columbus, 2. udg. (2014):, s. 49-

60, 155-160 

 Nedergaard: Hvordan fungerer EU?, Columbus (1. udg.) (2005): s. 9-

12, 13-20, 35-41, 42-72. 

 Globalisering: : Skov & Bundsgaard: B-bogen, Columbus, 2. udg. 

(2014) s. 70-77 

Supplerende stof:   

 

 Folketingets EU-oplysning: https://www.eu.dk/da/valg-til-europa-

parlamentet-2019 (Diverse artikler, bl.a. : 'Fakta om valget', 'Europa 

Parlamentet' og 'Hvem kan du stemme på?) 

 Politiken, den 22. februar 2019: Vestager trodsede Macron og Merkel. 

Nu vil de stække hende 

 Dokumentarfilm: EU bag lukkede døre 

 Grundbog i dansk og international politik, Globalisering (kapitel 11), s. 

1-10, Ole Hedegaard Jensen, Systime 2017 

 Berlingske Tidende, d. 25. marts 2019 Mikael Barfod, Visiting 

Professor og fhv. EU-ambassadør, kronik: USAs historiske vakuum kan 

kun udfyldes af EU (5-6 sider) 

 Altinget kandidattest 2019:  https://www.altinget.dk/eu-guide 

 

Omfang 

 

Individuelt – et antal mundtlige præsentationer, der dækker læringsmålene. 

Skriftlig aflevering af prøvesynopsis samt mundtlig præsentation i plenum 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Fokuspunkter: 

- undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige 

lande, herunder samspillet mellem de nationale og europæiske forhold. 

-undersøge og dokumentere sammenhænge mellem nationale, europæiske og 

globale udviklingstendenser (menneskerettigheder, retsstat og demokrati) 

- undersøge sammenhænge mellem nationale og europæiske politiske og 

institutionelle forhold (EU’s institutioner og beslutningsprocesser) 

-Globaliseringens dimensioner. Politisk realisme versus idealisme i 

international politik. 

https://www.eu.dk/da/valg-til-europa-parlamentet-2019
https://www.eu.dk/da/valg-til-europa-parlamentet-2019
https://www.altinget.dk/eu-guide
https://www.altinget.dk/eu-guide


-formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde ved 

anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 

 
 


