
Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Sommereksamen 2020 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Samfundsfag C-B 

Lærer(e) Helle Kallager (HKA) 

Hold 1saB15 + 1saB51 19-20 

Holdet er et c-b samfundsfagshold, som har haft 12 ugentlige lektioner fordelt over ½ år. Holdet har 

været igennem 5 temaer, hvoraf det sidste tema 5 om ”Danmark i en globaliseret verden” i en 

eksamenssammenhæng bliver en integreret del af de andre forløb. Tema 4 og tema 5 har været såkaldte 

”Corona-forløb” og har været baseret på virtuel undervisning.  

Holdet har haft mulighed for at skrive synopsis efter hvert tema. 

 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Identitet og socialisering i det senmoderne, digitale samfund 

Titel 2 Velfærdsdanmark – ulighed eller lighed? 

Titel 3 
Kulturmøder og integration i en medialiseret verden 

Titel 4 Velfærdsøkonomi 

Titel 5 Danmark i en globaliseret verden 

 

  



Titel 1 

 

Identitet og socialisering i det senmoderne, digitale samfund 

Indhold Kernestof 

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

s. 12-29, kap 2 s. 30-62 + kapitel 3 m/fokus på samfundstyper. 

• SociologiNU, Systime 2017, Af Maria Bruun Bundgaard m.fl. 

Sociologisk teori: Nedslag i forskellige sociologer ”Om identitet”. 

• Samf på B. Af: Oliver Skov m.fl., side 42-48. Om Hartmut Rosa og 

Fremmedgørelse i accelerationssamfundet 

 

Sider: 80 

 

Supplerende stof: 

• DR-dokumentaren: Drengene mod pigerne, afsnit 1. 

• Det perfekte er det nye normale, Politiken den 27. september 2014 

• Opdragelse er ikke kun et spørgsmål om børn og forældre, Information, 

den 15. maj 2017 

• Flere forældre vælger at gå hjemme. Politiken den 4. april 2015 

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

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

lande. 2014, forlaget Columbus. 

• Danske unge sætter europarekord i sociale medier, DR.dk den 26. 

januar 2017 

• Brug af adskillige sociale medier hitter blandt unge, Danmarks Statistik 

den 28. november 2016  

• Statsministerens nytårstale 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=G2TBY8FdkMg 

• Hvad er en synopsis?: https://www.youtube.com/watch?v=8Hu-t-

HlwpQ 

• Samf på B. Af: Oliver Skov m.fl., side 15: Synopsis – to do and not to 

do. 

• Selvlavet materiale til de taksonomiske niveauer 

 

 

 

Sider: 12 

 

Omfang 

 

24 lektioner 

 

 

Faglige mål og 

fagligt indhold 

 
 

• Bruge viden og begreber fra kernestoffet (bøgerne) til at forklare og 

diskutere samfundsmæssige problemstillinger – som de fx kommer til 

udtryk gennem medierne (artikler, nyheder, dokumentar mm) 

 

• Argumentere fagligt (ved hjælp af fagbegreber) på fagets taksonomiske 

niveauer (redegøre/analysere/diskutere) 

 



 

• Opnå viden om fagets metoder 

 

• Formulere faglige problemstillinger – og lave skriftlig synopsis med 

mundtlig fremlæggelse 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Delemner og begreber i overskrifter: 

 
 

• Kvalitativ og kvantitativ metode i samfundsfag:  
- Ud i samfundet: 

Interviewguide/interview/spørgeskemaundersøgelse om 
identitet og socialisering i det senmoderne, digitale samfund 

- Aflæsning af statistikker, tabeller, diagrammer etc. 
     
 

• Socialisering og socialiseringsarenaer: primær, sekundær, dobbelt, 
multisocialisering 

• Normer og sociale roller 
• Identitet: JEG – PERSONLIG – SOCIAL – KOLLEKTIV + ren 

identitet – bindestregsidentitet – den kreolske identitet 
• Sociale grupper 
• Kulturelle forskelle 
• Axel Honneths anerkendelsesteori 
• 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 tid og rum – udlejring af sociale relationer – ekspertsystemet – 
ansigtsløse relationer - globalisering 

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

• Michel Foucalt m/ fokus på identitet, diskurs og magt 
• Ulrich Becks kendetegn ved det senmoderne samfund m/ fokus på 

risikosamfundet 
• P. Bourdieu: kapital (økonomisk – social – kulturel) + habitus 
• Peter Berger: Differentieret identitet – selvidentitet - individuation 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Titel 2 

 

 

Velfærdsdanmark: Ulighed – lighed?   

Indhold Kernestof: 
 

• Luk samfundet op! 3. udgave 2017 v. Brøndum & Banke Hansen, kap 4 
s. 89-107, kapitel 5, side 108-124 + kapitel 9, side 201-220 

• Ulighedens mange ansigter. Af: Jensby & Brøndum, 2019, side 81-95: 
Årsager til ulighed – den nye ulighed 

• Samf på B. Af: Oliver Skov m.fl., side 42-48 (Om Hartmut Rosa og 
accelerationssamfundet) + 55-71: Social ulighed og det multikulturelle 
Danmark – myten om det lige Danmark 

 
Sider: 75 
 

Supplerende stof 
• www.luksamfundetop.dk partifilm: Velfærd 
• www.luksamfundetop.dk debatfilm: Social arv  

 

• De tre velfærdsmodeller: https://www.youtube.com/watch?v=jm-
YQPDatuw 

 
• Partiernes holdning til fattigdom og ulighed: 

http://www.luksamfundetop.dk/index.php?id=19829 
• Om GINI-koefficienten: 

http://www.luksamfundetop.dk/index.php?id=19677 
• DR-dokumentar, 1. sæson, afsnit 1 af Barndom på bistand: 

https://www.dr.dk/drtv/se/barndom-paa-bistand_48875 
• Debatten om "Fattig i Danmark?": 

https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-fattig-i-danmark_132788 
 

• Socialdemokratisk kampagne - "Vi er på børnenes hold": 
https://www.socialdemokratiet.dk/da/partiet/vi-er-paa-boernenes-
hold/  

• Socialdemokratiets socialudspil. Artikel fra Altinget.dk, den 
22.september 2019 
 

• "Hvis Socialdemokratiet vil være på børnenes side, skal der mere til". 
Debatartikel om Socialdemokratiets børneudspil fra Information den 
16.oktober 2019 
 

• Regeringen vil genindføre officiel 
fattigdomsgrænse:https://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-vil-
genindfoere-officiel-fattigdomsgraense-vi-er-blevet-klogere-siden (Links 
til en ekstern webside.) 

 



• Ny fattigdomsgrænse glæder:https://www.dr.dk/nyheder/politik/ny-
fattigdomsgraense-glaeder-det-er-den-eneste-maade-vi-kan-foelge-
udviklingen (Links til en ekstern webside.) 

 

• Udligningsreformen 2020:https://www.altinget.dk/artikel/regeringen-
vil-udligne-forskelle-mellem-land-og-by-der-er-nogen-der-skal-bidrage-
mere-til-faellesskabet 

 

• Ulighed grundlægges i barndommen, Berlingske Tidende 18. maj 2011 
 

• Debat: Det giver ikke mening at tale om materiel fattigdom i Danmark, 
Berlingske den 12. november 2016 

 
• Antallet af fattige i Danmark er fordoblet i siden 2002, Information den 

18. april 2017 

 
Sider:18 

 

Omfang 

 

28 lektioner 

 

 

 

Faglige mål og 

fagligt indhold 

 

Kernestoffet er: Social differentiering + velfærd.  

Kursisterne skal kunne:  

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

• 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. 
• Argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en 

faglig dialog. 
• Sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre.  
• Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer.  

 

Særlige 

fokuspunkter 

Delemner og 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 



- Ulighedsdebat: social – kulturel - økonomisk 

- Fattigdomsbegrebet: absolut og relativ fattigdom 

- GINI-koefficienten 

- Hartmuth Rosa og den sociale acceleration 

- Lars Olsen og den nye ulighed: Centrale ressourcebeholdere 
- Velfærdsstatens udvikling 
- Velfærdsmodeller & Velfærdstrekanten 
- Ideologierne: Socialisme, konservatisme, Liberalisme og forgreningerne 

af disse 
- Partiernes holdning til fattigdom og ulighed 
- Fordelingspolitik 

 

 

 

 

Titel 3 

 

Kulturmøde og integration i en medialiseret verden 

 

Indhold Kernestof:  

• Luk samfundet op! 3. udgave 2017 v. Brøndum & Banke Hansen, (kap 5 
s. 108-124) + 7 s. 159-173 + Kulturelle forskelle, side s. 44-53. 

• Samf på B. Af: Oliver Skov m.fl., side 72-82 (om kulturelle mønstre og 
indvandring) + side 83-97 og 192-208 (Om Demokrati & magt + Parti- 
og vælgeradfærd)  

• Begreber til analyse af kulturmøder, Kultur & samfund – En grundbog til 
kultur og samfundsfagsgruppen på H. Af Reimick m.fl. Systime 2017: 
https://ks.systime.dk/?id=p186 

• Isbjergmodellen: https://ks.systime.dk/index.php?id=136 

 
Sider: 90 
 
Supplerende stof: 
 
 

• Deltagelsesmuligheder i demokratiet, rettigheder og pligter i DK, Unges 
lave valgdeltagelse og det danske demokratis kendetegn: 
http://www.luksamfundetop.dk/index.php?id=19694 
 

• https://www.dr.dk/ligetil/grundloven-deler-magten-i-tre 

 

• Partiernes holdning til indvandring og integration: 

http://www.luksamfundetop.dk/index.php?id=19825 

 

• Hvad danskhed er, Fyens.dk den 17. oktober 2016  

• www.danmarkskanon.dk: Om danske værdier 

• Enhedslisten tordner mod regeringens udlændingepolitik,  Berlingske den 

26. september 2015 

• Regeringens vil lave dobbelt straf i ghettoer, TV2 den 25 februar 2018 

• DF-kampagne ”Vores Danmark”, marts 2018 

• Indvandrere i Danmark, Danmarks statistik 2014 



• Politikernes diskurs hæmmer integrationen, Information den 26. februar 

2018 

• Debat: Man kan ikke straffe sig til integration, Altinget.dk den 30. januar 
2018 

• ”Nu ankommer de første kvoteflygtninge til Danmark siden Støjbergs 
stop”: https://www.altinget.dk/artikel/nu-ankommer-de-foerste-
kvoteflygtninge-til-danmark-siden-stoejbergs-stop 

• ”Så smid dog det tørklæde”: https://www.bt.dk/debat/saa-smid-dog-
det-toerklaede 

 

• DR-dokumentaren ”Rodløs” – afsnit 1 

 

 
 
 
Sider: 30 

 

Omfang 

 

34 lektioner  

 

Faglige mål og 

fagligt indhold 

 

Kernestoffet er Politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd samt 
magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et 
demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene. 

Heri er indlagt et forløb om kulturmøde og integration set i lyset af den 
politiske kommunikation og mediernes rolle i demokratiet. Kernestoffet 
her er: social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, 
herunder Danmark. 

 

 Kursisterne skal kunne: 

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

• 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 
• Argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en 

faglig dialog 
• Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer.  

 

Særlige 

fokuspunkter 

Delemner og begreber i overskrifter: 

 
- Demokrati, demokratibegreber: demokratiformer (direkte vs. 

repræsentativt) og demokratiopfattelser (Alf Ross vs. Hal Koch) 

- Habermas og det deliberale demokrati 
- 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 

- Kernevælger vs. marginalvælger 

- Flerpartisystem 

- Klassepartier 

- Catch-all-partier 

- Populisme 

- Partiadfærd & vælgeradfærd: Molins model – Kaare Strøms teori om 

partiadfærd – Downs stemmemaksimeringsmodel 

- Vælgervandringer 

- Styreformer 

- Den parlamentariske styringskæde 

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

- Parlamentarisme 

- Meningsmålinger 
- Politisk deltagelse og medborgerskab 

 
 

- Danskernes brug af medier 
- Nyhedskriterier  
- Kommunikation på sociale medier 
- Politisk kommunikation  
- Valgvideoer fra hhv. DF 2018, LA 2015 og Enhedslisten 2015 
- Spin 
- Kommunikation mellem befolkning og politikere på forskellige medier  
- Mediernes rolle 
- Diskurser   

 
Til forløbet om kulturmøde og integration knytter sig disse delemner og begreber 
i overskrifter: 
 

• Isbjergmodellen  
• Begreber til analyse af kulturmøder:  

- Den manifeste kultur 

- Kernekulturen 

- Dialogisk kulturmøde vs. Konfrontatorisk kulturmøde  

- Symmetrisk eller asymmetrisk kulturmøde 

- Etnocentrisk kulturmøde 

- Ekspansivt eller defensivt kulturmøde? 

- Statisk eller dynamisk kulturmøde? 

 
• Sociale grupper  
• Kulturelle forskelle og identitet: JEG vs. VI kultur 
• Hofstedes løgmodel  
• Hyllelands Eriksen: Den rene identitet, bindestregsidentitet, den kreolske 

identitet  
• Integration og integrationstyper: assimilation, segregation, pluralistisk 

integration 
• Honneths Anerkendelsesteori: Kærlighedsanerkendelse/retslig 

anerkendelse/ solidarisk anerkendelse 



• Bourdieu og hans kapitalbegreber: kulturel/social økonomisk kapital  
• Værdipolitik og partiernes holdning til integration 
• Vælgernes politiske dagsorden 
• Issue-voting 
• Kernevælgere vs. marginalvælgere 
• Indvandrere og politisk deltagelse og medborgerskab 
• Push-pull faktorer 
• Løsningsforslag til om/hvordan bedre/vellykket integration 

 
• Den økonomiske vinkel: Indvandrere og efterkommere i Danmark: en 

økonomisk byrde eller en økonomisk gevinst? 
- Arbejdsmarked 

- Beskæftigelse 
- Uddannelse 

 
 
 

 
 

 

 

 

Titel 4 

 

Velfærdsøkonomi 

Indhold Kernestof:  

• Luk samfundet op! 3. udgave 2017 v. Brøndum & Banke Hansen, kap 8 
s. 174-200 og kap 9, side 201-220 

• Samf på B, side 243-244: Om Keynesianisme og monetarisme 

 
Sider: 48 
 
Supplerende stof: 
 

• Økonomi for dummies, afsnit 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=AjpMvcsFsW8 

• Videopræsentation: Økonomisk politik: 
https://www.youtube.com/watch?v=MgQKUjCXeM0 
 

• www.luksamfundetop.dk partifilm: Økonomi  

 

• Det økonomiske kredsløb: 
https://www.vucdigital.dk/samf_okokreds/okosystem.html 

• Udbud/efterspørgsel: 

https://www.youtube.com/watch?v=dMjCqLUlQ7I 

 

• Om finansloven: https://www.youtube.com/watch?v=wmVKBzA2lqo 

 



 

 

• Finanslovforslag 2020: ”Regeringen sætter velfærd først i grønt forslag 
til finanslov ”: https://www.regeringen.dk/nyheder/2019/regeringen-
saetter-velfaerd-foerst-i-groent-forslag-til-finanslov/ 
  

• Finanslovforslag 2020: Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid: 
https://www.regeringen.dk/nyheder/2019/velfaerd-foerst-tryghed-
tillid-og-en-groen-fremtid/  

 

• Podcast "Hvor kommer milliarderne til hjælpepakkerne fra?": 
https://www.altinget.dk/artikel/podcast-hvor-kommer-milliarderne-til-
hjaelpepakkerne-fra 

 

• https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/derfor-er-civilsamfundet-saa-
vigtigt (Links til en ekstern webside.) 

• https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/frivilligraadet-
civilsamfundet-skal-bekaempe-ensomhed-ikke-staten 

 

• 7 gode år er forbi – nedturen i dansk økonomi lurer forude: TV2, den 

30. september 2019  

 

• Danmarks Nationalbank, 19 september 2019: Lidt lavere vækst i de 
kommende år 

 

• (Valg)kampen om fremtidens velfærdsmodel: Altinget.dk den 13. marts 
2015 

 

• Politiken, 25. april 2015, Siddik Lausten: Velfærdsstaten gjorde mig til 

mønsterbryder – pas godt på den 

 

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

nr. maj 2016  

 
Sider: 16 

Omfang 

 

24 lektioner 

 



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 – og diskutere 
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 og diskutere 
løsninger herpå 

• Formulere faglige problemstillinger og kritisk vurdere og bearbejde 
dansk materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og 
diskutere problemstillinger og konkludere  

• Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af 
tabeller og diagrammer 

• Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 
• Argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en 

faglig dialog. 
• Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer.  

 

Særlige 

fokuspunkter 

Delemner og begreber i overskrifter: 
 

• Maslows behovspyramide  

• Behovsopfyldelse fra marked, det civile samfund og staten 

• Partiernes holdning til fordeling af økonomien i vores samfund 

• Økonomiske systemer  

• Nationaløkonomiske mål og begreber: Lav inflation, Vækst, Skattestop, 

Balance på det offentlige budget, Økologisk balance, Fuld beskæftigelse, 
Social lighed, Overskud på betalingsbalancens løbende poster 

• Det økonomiske kredsløb  

• Prisdannelse 

• Konjunkturudsving  

• Økonomisk politik: Finanspolitik (ekspansiv + kontraktiv), pengepolitik 
(ekspansiv + kontraktiv), strukturpolitik  

• Økonomisk teori: Keynesianisme og monetarisme 

• Økonomiske reformer (kontanthjælpsreform, Dagpengereform, 
efterlønsreform, SU-reform etc.) 

• Stramningsstrategi vs. opkvalificeringsstrategi 

• Flexicurity 

• Velfærdsstatens udfordringer (interne og eksterne udfordringer): den 
demografiske udfordring, forventningspresset, individualisering – 
teknologi/robottisering, økonomisk globalisering/outsourcing, 
arbejdskraftens fri bevægelighed, immigrationsudfordringen.  

• Løsningsmuligheder for den pressede velfærdsstat: udvidelsesstrategien 

vs. nedskæringsstrategien. 

• Empowerment 

• Konkurrencestatens fremkomst  



 

Titel 5 

 

Danmark i en globaliseret verden 

Indhold Kernestof: 

• Globalisering, Grundbog i dansk og international politik (kapitel 11 om 

globaliseringens dimensioner), Af: Ole Hedegaard Jensen, Systime 

• Samf på B. Af: Oliver Skov m.fl., side 262-267 

• Samf på B. Af Oliver Skov m.fl., side 127-141 (EU's institutioner og 
beslutningsproces, integrationsteorier og demokratisk underskud) + side 249-
252 (EU og økonomisk politik).  

Sider: 40 

Supplerende stof:   

 

• Hartmann og den danske model: Globalisering: 
https://www.youtube.com/watch?v=toLNBMe2-2w 
 

• EU’s historie: https://www.youtube.com/watch?v=ef5UeyxiZTE 
 

• EU’s institutioner: https://www.youtube.com/watch?v=3GRtTKpMyVM 

 

• EU's integrationsteorier: https://www.youtube.com/watch?v=xsimQozHXGY 

 
 

• Krisetid i Europa – Fri bevægelighed: https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-i-
europa-fri-bevaegelighed/ 
 

• Krisetid i Europa – Brexit & hvorfor briterne vil forlade EU: 

https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-i-europa-brexit-hvorfor-briterne-forlade-
eu/ 
 

• Krisetid i Europa – Flygtninge i EU: https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-i-
europa-flygtninge-eu-samarbejdets-store-test/ 
 

• Krisetid i Europa – Terror: https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-i-europa-
terror-eu-kan-vi-deles-terrorbekaempelsen/ 
 

• EU-oplysningens hjemmeside: www.eu.dk 

 

• Det kan et Brexit betyde for Danmark: 

https://www.avisen.dk/Pages/Guests/Articles/2020/ShowTemplatedArticle.a
spx?ArticleID=393474   

 

• Når velfærdsturisme truer velfærdsstaten: 
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/naar-velfaerdsturisme-truer-
velfaerdsstaten   



•  Dansk opbakning til EU er inde i en historisk højkonjunktur: 

http://thinkeuropa.dk/vaerdier/dansk-opbakning-til-eu-inde-i-historisk-

hoejkonjunktur   

 

• EU har ikke et demokratisk underskud: 

https://www.altinget.dk/eu/artikel/schaldemose-eu-har-ikke-et-demokratisk-

underskud 
 

Sider: 22 

Omfang 

 

20 lektioner 

 

 

 

Faglige 

mål og 

fagligt 

indhold 

Kernestoffet er: Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, 
herunder de politiske systemer i Danmark og EU + globaliseringens og EU’s betydning 
for den økonomiske udvikling i Danmark. 

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. 

• Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og 
globale forhold. 

• Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de 
politiske systemer i Danmark og EU. 

• Formulere faglige problemstillinger og kritisk vurdere og bearbejde dansk 
materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere 
problemstillinger og konkluder. 

• Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 
• Argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig 

dialog. 

 

Særlige 

fokuspun

kter 

• Globalisering (økonomisk, politisk, kulturel) 
• WTO, G20,  
• Internationale organisationsformer  
• Globalister og skeptikere  
• Det økonomiske samarbejde  
• EU´s institutioner og beslutningsproces 
• Den økonomiske og monetære union  
• EU og demokratiet 
• De danske forbehold  
• Partiernes holdning til EU 
• Integrationsteorier  

 

 

 

 
  



 

Sider i alt: 431 

Heraf er dokumentarer, faglige præsentationer, små film fra Luksamfundetop.dk, debatter mm. ikke 

omregnet til sider. 

 


