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Titel 1 

 

Identitet og socialisering i det senmoderne, digitale samfund 

Indhold Faglige mål og fagligt indhold 

- Fra læreplanen. 

Kernestoffet er identitetsdannelse og socialisering  

Kursisterne skal kunne: 

• Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt 
enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige 
problemstillinger 

• Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
• På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for 

egne synspunkter og indgå i en faglig dialog 

Kernestof 

• Luk samfundet op! 3. udgave 2017 v. Brøndum & Banke Hansen, kap 1 s. 

12-29, kap 2 s. 30-62, kap 3 s. 63-88 

 

Supplerende stof: 

• www.luksamfundetop.dk debatfilm: Daginstitutioners rolle i samfundet 

• Figur: Fædres andel af barselsorlovsdagene i procent i de nordiske lande. 

2014, forlaget Columbus. 

• Figur: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse, opgjort i mænd og 

kvinder, 15-69 år. 2014, forlaget Columbus.  

Omfang 

 

Individuelt – et antal skriftlige afleveringer, der dækker læringsmålene 

Særlige 

fokuspunkter 

Delemner og begreber i overskrifter: 
• Kvalitativ og kvantitativ metode i samfundsfag:  

- Ud i samfundet: Interviewguide og interview om identitet og 
socialisering i det senmoderne, digitale samfund 

- Aflæsning af statistikker, tabeller, diagrammer etc.     
• Socialisering og socialiseringsarenaer: primær, sekundær, dobbelt, 

multisocialisering 
• Familietyper: kernefamilie - teamfamilie – svingdørsfamilie – den 

patriarkalske familie – socialt akvarium 
• Normer og sociale roller 
• Identitet: JEG – PERSONLIG – SOCIAL – KOLLEKTIV + ren 

identitet – bindestregsidentitet – den kreolske identitet 
• G. H. Mead om rolleovertagelse 
• Sociale grupper 
• Kulturelle forskelle 
• Erving Goffmann: face – frontstage - backstage     
• Identitetsdannelse og de sociale medier, herunder image 
• Ligestilling og kønsroller 
• De tre samfundstyper og deres kendetegn: det traditionelle – det moderne 

– det senmoderne   
• Anthony Giddens og kendetegnene ved det senmoderne samfund: 

aftraditionalisering – individualisering – Øget refleksivitet – adskillelse af 

http://www.luksamfundetop.dk/


tid og rum – udlejring af de sociale relationer – ekspertsystemet – 
ansigtsløse relationer 

• Thimas Ziehe og kendetegn ved det senmoderne samfund: Kulturel 
frisættelse og formbarhed – subjektivisering – ontologisering – 
potensering. 

• Ulrich Becks kendetegn ved det senmoderne samfund 
          

Titel 2 

 

Ideologier og dansk politik 

Indhold Faglige mål og fagligt indhold 

- Fra læreplanen. 

Kernestoffet er Politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd samt 

magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et 

demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene. Holdet har 

desuden arbejdet med politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd 

på de sociale medier.  

Kursisterne skal kunne: 

• Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at 
undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og i 
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 

• Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
• På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for 

egne synspunkter og indgå i en faglig dialog 
•  

Kernestof: 
 

• Luk samfundet op! 3. udgave 2017 v. Brøndum & Banke Hansen, kap 5 
s. 108-124, kap 6 s. 125-158 

• Luk samfundet op! 3. udgave 2017 v. Brøndum & Banke Hansen, kap 7 
s. 159-173 

 

Supplerende stof: 
 

• Et demokratisk opråb: Vi skal have indført det direkte demokrati, Jyllands-
Posten, den 10. april 2016 

• DF og S side om side: -Vores samarbejde er på et helt andet niveau end tidligere, 
TV2.dk den.13. februar 2017 

• www.luksamfundetop.dk partifilm: Ideologier  
• www.luksamfundetop.dk debatfilm: Deltagelsesmuligheder i demokratiet 
• www.luksamfundetop.dk debatfilm: Det danske demokratis kendetegn 

• Videopræsentation: Mediemodeller  
• www.luksamfundetop.dk debatfilm: Faldende tillid til politikerne  
• www.luksamfundetop.dk debatfilm: Internettets betydning for individet 

http://www.luksamfundetop.dk/
http://www.luksamfundetop.dk/
http://www.luksamfundetop.dk/
http://www.luksamfundetop.dk/
http://www.luksamfundetop.dk/


• Brug af sociale medier hitter blandt unge, Danmarks Statistik, Nyt nr. 496 28 

november 2016   

• Dansk Folkeparti: Valgvideo 2007: 

https://www.youtube.com/watch?v=jBSoMiG94Es  

• Enhedslisten: Valgvideo 2015: 

https://www.youtube.com/watch?v=BqYGZTNv3Wk 

•  Socialdemokraterne 2011: 

https://www.youtube.com/watch?v=ym982vNr2-8 

• Liberal Alliances valgvideo 2015: 
https://www.youtube.com/watch?v=HUNoVJ6Obu4 
 

 

Omfang 

 

Individuelt – et antal skriftlige afleveringer, der dækker læringsmålene 

Mundtlig aflevering 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Delemner, temaer, begreber i overskrifter: 
• Demokrati, demokratibegreber: demokratiformer og 

demokratiopfattelser  
• Politiske ideologier – konservatisme, liberalisme, socialisme og 

forgreninger af disse 

• Partierne i folketinget, deres ideologi og sammenhængen mellem dem 

• Fordelingspolitik vs. værdipolitik 

• Rød blok vs. blå blok 

• Vælgeradfærd: issuevoting 

• Kernevælger vs. marginalvælger 

• Flerpartisystem 

• Klassepartier 

• Catch-all-partier 

• Populisme 

• Styreformer 

• Molins model  

• Den parlamentariske styringskæde 

• Magtens 3 – deling: lovgivende, udøvende og dømmende magt 

• Parlamentarisme 

• Lovgivningsprocessen 

• Stat – regioner - kommuner 

• Danmark i verden: Danmark & EU – forordninger vs. direktiver 
• Politisk deltagelse og medborgerskab 
• Kommunikation på sociale medier  
• Politisk kommunikation  
• Spin 
• Kommunikation mellem befolkning og politikere på forskellige medier  
 

 

 

 

Titel 3 

 

Fattigdom, social arv og ulighed? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ym982vNr2-8
https://www.youtube.com/watch?v=HUNoVJ6Obu4


Indhold Faglige mål og fagligt indhold 

- Fra læreplanen. 

Kernestoffet er: Social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, 

herunder Danmark samt velfærdsprincipper, herunder stat, marked og 

civilsamfund. 

Kursisterne skal kunne:  

• Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at 
undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og i 
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 

• Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 
• På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for 

egne synspunkter og indgå i en faglig dialog 
• Sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. 
• Formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på 

fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi. 

 

 

Kernestof:  

• Luk samfundet op! 3. udgave 2017 v. Brøndum & Banke Hansen, kap 4 s. 
89-107 og s. 201-208 

 
Supplerende stof: 
 

• www.luksamfundetop.dk partifilm: Fattigdom og ulighed  
• www.luksamfundetop.dk partifilm: Velfærd 
• www.luksamfundetop.dk debatfilm: Social arv  
• www.luksamfundetop.dk debatfilm: Mønsterbrydere 

 

Omfang 

 

Individuelt – et antal skriftlige afleveringer, der dækker læringsmålene 

Synopsistræning  

 

Særlige 

fokuspunkter 

Delemner, temaer, begreber i overskrifter: 

- Social differentiering 

- Livsstile, livsformer og levevilkår  

- Kapitalbegrebet (Bourdieu) 

- Segmenter 

- Socialklasser 

- Social mobilitet 

- Social arv og miljø, herunder positiv og negativ social arv 

- Ulighed: social – kulturel – økonomisk, Gini 

http://www.luksamfundetop.dk/
http://www.luksamfundetop.dk/
http://www.luksamfundetop.dk/
http://www.luksamfundetop.dk/


- Fattigdomsbegrebet: absolut og relativ fattigdom 
- Velfærdsstatens udvikling 
- Velfærdsmodeller  

 

 
  



 

Titel 4 

 

Dansk økonomi og velfærdsstatens udfordringer 

Indhold Faglige mål og fagligt indhold 

• Kernestoffet er: Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og 
civilsamfund + det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder 
bæredygtig udvikling, og økonomisk styring nationalt og regionalt. 

Kursisterne 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 konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og 
EU og diskutere løsninger herpå 

• Formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og 
bearbejde dansk og fremmedsproget 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. 

• Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 
• På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for 

egne synspunkter og indgå i en faglig dialog. 
• Formidle faglige sammenhænge på struktureret og nuanceret måde på 

fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi 

Kernestof:  

• Luk samfundet op! 3. udgave 2017 v. Brøndum & Banke Hansen, kap 8 
s. 174-200 og s. 208-220 

Supplerende stof: 
 

• Forslag til Finanslov 2019: 
https://www.regeringen.dk/nyheder/forslag-til-finanslov-for-2018/ 

• Videopræsentation: Økonomisk politik   
• www.luksamfundetop.dk partifilm: Økonomi  

 

• Figur: Fire gange så mange over 90 år i 2060, Danmarks Statistik, Nyt 

nr. maj 2016   

 

Omfang 

 

Individuelt – et antal skriftlige afleveringer, der dækker læringsmålene 

Synopsis aflevering 

Mundtlig aflevering 

Særlige 

fokuspunkter 

 

• Maslows behovspyramide  

• Behovsopfyldelse fra marked, det civile samfund og staten 

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


• Økonomiske systemer  

• Økonomiske teorier: keynesianisme og monetarisme 

• Nationaløkonomiske mål og begreber  

• Arbejdsløshed og forskellige former for arbejdsløshed 

• Det økonomiske kredsløb  

• Konjunkturudsving  

• Økonomisk politik: Finanspolitik, pengepolitik, strukturpolitik  

• Økonomiske reformer  

• Løsninger på velfærdsstatens udfordringer og konkurrencestatens 
fremkomst  

 

 
  



 


