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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Køn og Ligestilling 

Indhold Samfundsfag: 

Bülow, Morten Winther m.fl. (2018): SamfNU C, Systime, Aarhus  

- Afsnit 1.1.1. Arv og Miljø 

- Afsnit 1.1.2.: Socialiseringens former 

 

Bundgaard, Maria Bruun m.fl. (2017) Samf C – din samfundsfagsbog, Systime, 

Aarhus 

Normer, sanktioner og social kontrol  

 

Borchsenius, Søren (2017), Gyldendals samfundsfagsportal, Gyldendal, København 

- To indgangsvinkler til køn 

 

Breindal, Jens & Blinkenberg, Kåre (2018), Samfundsfag til HF, Systime, Aarhus,  

- Afsnit 2.3.: Bør pædagoger og lærere arbejde med køn? 

- Afsnit 8.3.: Familiens udvikling og forskellige opdragelsesværdier 

 

Brøndum, Peter & Hansen, Thor Banke (2017) Luk Samfundet Op!,  

Columbus, København 

-  Afsnit 3, 3.1, 3.2, 3.3.: Samfundstyperne og Anthony Giddens begreber 

 

Storr-Hansen, Anna & Ditlevsen, Kia & Studstrup, Tina (2017): Køn og ligestilling 

Forlaget Columbus, København 

- Afsnit 7.5.1. (s.125-126) Queer-teori-kritikken af heteronormativiteten 

 

Supplerende stof 

Bundgaard, Maria Bruun m.fl. (2010): Sociologisk set, Systime, Aarhus 

- Afsnit 6.2: Forklaringer på manglende ligestilling – struktur/aktør 

 

Jacobsen, Benny og Outzen, Ove (2017) Liv i Danmark, Forlaget Columbus, s. 7-

8: Eksempler på opvækst i samfundstyper. 

 

Dokumentar: Dr2 Uden Køn 

 

Gunge, Ulla: ”Jeg venter på personen på den hvide hest i stedet for prinsen”, 

Berlingske, 2.11.2015  

 

Norup, Mark Lindved: ”Dreng eller pige? For Charlie var det en befrielse endelig 

at få et cpr-nummer, der matchede kønnet”, dr.dk 30.07.2017 

 

Larsen, Amalie Louise: ”Status på ligestilling: ’Man kan godt tænke: Hold da 

kæft, er der ikke sket mere’”, Alt.dk, 8.03.2018 

 

Sara Bro Show: Cougars, kuvøseguf og kønsnormer, 25.04.2019 

 

https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=151
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=152
https://docs.google.com/document/d/1liBpS8Ryk91ZaT7bRVSeFl4PU1EwoD_dr-nkEEhmdwc/edit?usp=sharing
https://samfundsfagsportalen.gyldendal.dk/b_niveau/koen_og_ligestilling/kapitler/to_indgangsvinkler_til_koen
https://samfundsfagtilhf.systime.dk/index.php?id=139
https://samfundsfagtilhf.systime.dk/index.php?id=229
https://docs.google.com/document/d/164zk8AXkhUVLnT7wmiQ56TFECxk5G7DCgaIONM5CMPY/edit#heading=h.gbtjarg2sh0c
https://drive.google.com/file/d/1cqfqBMT56k1JTcwhPGEb2cwtp4RQlSsl/view
https://sociologiskset.systime.dk/index.php?id=455
https://www.dr.dk/drtv/se/dr2-uden_-dr2-uden-koen_97230
https://www.berlingske.dk/samfund/jeg-venter-paa-personen-paa-den-hvide-hest-i-stedet-for-prinsen
https://www.dr.dk/nyheder/indland/dreng-eller-pige-charlie-var-det-en-befrielse-endelig-faa-et-cpr-nummer-der-matchede
https://www.dr.dk/nyheder/indland/dreng-eller-pige-charlie-var-det-en-befrielse-endelig-faa-et-cpr-nummer-der-matchede
https://www.alt.dk/artikler/status-paa-ligestilling
https://www.alt.dk/artikler/status-paa-ligestilling
https://www.dr.dk/tv/se/sara-bro-show/sara-bro-2/sara-bro-pa-dr2-4#!/
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Klip: BBC eksperiment om kønssocialisering 

 

Klip: ”Rapper gør op med sexisme: Jeg befri alle – uanset køn”, tv2.dk, 

20.09.2018 

 

Klip: Kvinders ligestilling i 100 år, Danmarks Statistik 

 

Klip: Lai Balsig fortæller om kønsidentet 

 

Klip: Ikke-okay, dr.dk (om normer og sanktioner) 

 

Klip: Beyoncé – Who Run the world? 

 

Danmarks Statistik ligestillingssite 

 

Statistikker – hvordan går det med ligestillingen 

 

Empirisk undersøgelse på Ungdommens Folekemøde af organisationer og 

partiers holdning til juridisk kønsskifte  

 

 

 

Ca. 45 sider 

 

Omfang 

 

26 lektioner 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Fokus i forløbet har været på kønssocialisering. Eleverne har fået et sprog for at diskutere de 

normer der præger vores opfattelse af køn og hvordan disse normer præger ligestillingen i dag. 

Herudover har eleverne arbejdet med, hvordan disse normer har ændret sig fra det traditionelle 

til det senmoderne samfund – med særligt fokus på hvad der præger vores syn på køn og 

seksualitet i det senmoderne samfund. Endeligt har vi analyseret og diskuteret status på 

ligestilling i Danmark 

Begreber: 

- Biologisk arv 

- Socialt miljø 

- Socialisering 

- Primær socialisering 

- Sekundær socialisering 

- Dobbeltsocialisering 

- Multisocialisering 

- Formelle normer 

- Uformelle normer 

- Kønsnormer 

- Kønsroller 

- Biologisme 

- Socialkonstruktivisme 

- Sanktioner (positive/negative) 

https://www.bbc.com/news/av/magazine-40936719/gender-specific-toys-do-you-stereotype-children
https://www.dr.dk/tv/se/sara-bro-show/sara-bro-2/sara-bro-pa-dr2-4#!/
https://youtu.be/-ejXcpINc6Q
https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-1/debatfilm/
https://www.youtube.com/watch?v=2nA48mHuDp4
https://www.youtube.com/watch?v=VBmMU_iwe6U
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/ligestilling/ligestillingswebsite
https://classroom.google.com/g/tg/Mzc0MjUzODM2MzZa/NDE5NDk1OTQ4MzFa#u=MTYwNTIyMTA0OTZa&t=f
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- Social kontrol 

- Det traditionelle samfund 

- Det moderne samfund 

- Det senmoderne samfund 

- Adskillelse af tid og rum 

- Udlejring af sociale relationer 

- Øget refleksivitet 

- Individualisering 

- Aftraditionalisering 

- Heteronormativ 

- Queer 

- Rip-rap-rup effekt 

- Struktur/aktør – er det samfundets strukturer eller aktørernes valg der 

hindrer fuldstændig ligestilling? 

- Glasloft 

- Formel lighed 

- Chancelighed 

- Resultatlighed 

- Kvalitativ og kvantitativ metode 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, debat, quiz, gruppearbejde/individuelt, 

begrebslege, interview af forældre, ud af huset – besøg på Ungdommens 

Folkemøde med indsamling af empiri, miniprojekt med selvvalgt 

ligestillingsprobelm 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Status på demokratiet – demokrati og politik 

Indhold Kernestof 

Bülow, Morten Winther m.fl. (2018): SamfNU C, Systime, Aarhus  

- Afsnit 4.1.1.: Det politiske system (Easton) 

- Afsnit 4.3.2.: Lovgivningsprocessen 

- Afsnit 5: Demokrati – hvorfor og hvordan? 

- Afsnit 5.1.: Moderne demokrati 

- Afsnit 3: Politiske partier & Ideologier 

- Afsnit 3.1. Ideologier 

- Afsnit 3.1.1. De klassiske ideologiers grundantagelser 

- Afsnit 3.1.2. Populisme og ideologi 

- Afsnit 3.2.1 Liberalisme 

- Afsnit 3.2.2. Konservatismen 

- Afsnit 3.2.3. Socialismen 

- Afsnit 3.3.4. Aktuelle politiske skillelinjer  

- Afsnit 8.6.: De taksonomiske niveaur 

 

Bülow, Morten Winther m.fl. (2018): SamfNU B, Systime, Aarhus  

- Afsnit 6.1.1. Massemedier, sociale medier og nichemedier 

- Afsnit 6.1.2. Mediernes betydning i demokratiet 

 

 

Breindal, Jens & Blinkenberg, Kåre (2018), Samfundsfag til HF, Systime, Aarhus,  

- Afsnit 16.1.: Hvordan kan man deltage i politik? 

 

Klingbech, Ditte Marie (2018) C-samfundet, Forlaget Columbus, København 

- Afsnit 4.1.-4.3: Demokratiidealer, rettigheder og pligter (s. 115-123) 

 

Bundgaard, Maria Bruun m.fl. (2017) Samf C – din samfundsfagsbog, Systime, Aarhus 

- Afsnit 7.2. Folketingsvalg og regeringsdannelse 

 

Jensen, Ole Hedegaard (2019): Samfundsfag B, Systime, Aarhus 

- Afsnit 4.1. Magtens tredeling 

- Afsnit 4.2. Regeringsdannelse og parlamentarisme 

 

Brøndum, Peter & Hansen, Thor Banke (2017) Luk Samfundet Op!,  

Columbus, København 

- Afsnit 6.9: Er demokratiet i de vestlige lande, herunder Danmark, under 

pres? 

 

Supplerende stof 

Bengtsen, Diana: ”Tæt på hver anden dansker stoler ikke på Folketinget”, dr.dk, 

11.05.2019 

 

https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=284&L=0
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=239
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=133
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=252
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=131
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=165
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=242
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=244
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=170
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=171
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=172
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=250
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=209#c809
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=307
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=308
https://docs.google.com/document/d/10SBRHu0EAX_ufe2lSJJohe4B_rt17fZzdm7bM_wx810/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10SBRHu0EAX_ufe2lSJJohe4B_rt17fZzdm7bM_wx810/edit?usp=sharing
https://samfc.systime.dk/index.php?id=150
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/index.php?id=176
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/index.php?id=176
https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/taet-paa-hver-anden-dansker-stoler-ikke-paa-folketinget
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Ringgaard, Anne ”Mediehistorier om det politiske spil skaber mistillid”, 

Videnskab.dk, 14.06.2015 

 

Jarlov, Rasmus: ”Frihed og fædreland” (forkortet), Berlingske, 29. maj 2012 

 
Scmidt-Nielsen, Johanne: ”At man skal være økonomisk ansvarlig er en banalitet” 

(forkortet), Information, 23. januar 2012 

 
Uddrag fra Liberal Alliances hjemmeside: ”Max 40 % i skat” (forkortet 
ifm. opgave), (link: 
https://www.liberalalliance.dk/politik/maerkesager/40-procent-
skat?fbclid=IwAR278CVZU52fmFy0xa-
h5KvF2Fq6H6AmLnXZkr_K7koexnhtd53MlJNx_KA)  
 
Fabricius, Kitte & Hoffmann-Hansen, Henrik:  Overblik: Partierne i Danmark, 

Kristeligt Dagblad, 5.05.2019 

 

Didriksen, Lars Kjær: Politik er ikke en sportsgren, Journalisten.dk, 9.5.2019 

 

Grundloven kapitel 8, ft.dk  

 

Klip: Diskussion: Direkte vs. Repræsentativt demokrati, DR2 – Temalørdag 14. 

november 2015 

 

Klip: Politik og medier, Dit Demokrati, Folketinget 

 

Klip: Framing og newspeak, Detektor, DR 

 

Klip: ”Det danske demokrati er i koma”, Deadline, DR2, 01.10.2019 

 

Klip: Obama – Vote!, CNN, 7.11.2018 

 

Folketingets hjemmeside om støttepartier og opposition 

 

Grafik: ”Hvilket parti fik flest stemmer i dit område?”, dr.dk, 06.06.2019 

 

Udvalgte grafikker fra: https://kendditfolketing.dk/ - Altinget og Analyse & Tal, 

2019 

 

Mølgaard, Mette (redigeret af lærer): Vælgere og vælgeradfærd 

 

Skærbæk, Morten: Venstres vælgere bakker op om burka- og niqabforbud i det 

offentlige rum, Politiken, 05.10.2017 

 

Holstien, Erik ”Sammensæt din egen regering”, Altinget.dk  

 

Statistik: Vælgervandringer, dr.dk 

 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/mediehistorier-om-det-politiske-spil-skaber-mistillid
https://www.liberalalliance.dk/politik/maerkesager/40-procent-skat?fbclid=IwAR278CVZU52fmFy0xa-h5KvF2Fq6H6AmLnXZkr_K7koexnhtd53MlJNx_KA
https://www.liberalalliance.dk/politik/maerkesager/40-procent-skat?fbclid=IwAR278CVZU52fmFy0xa-h5KvF2Fq6H6AmLnXZkr_K7koexnhtd53MlJNx_KA
https://www.liberalalliance.dk/politik/maerkesager/40-procent-skat?fbclid=IwAR278CVZU52fmFy0xa-h5KvF2Fq6H6AmLnXZkr_K7koexnhtd53MlJNx_KA
https://www.kristeligt-dagblad.dk/politik-begyndere/overblik-partierne-i-danmark
https://journalisten.dk/debat-politik-er-ikke-en-sportsgren/
https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-8
https://www.youtube.com/watch?v=C5FZZoj23l0&t=373s
https://www.youtube.com/watch?v=M4cAbtrYRJk
https://www.youtube.com/watch?v=xEOvE-27FBw
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031910012230
https://twitter.com/CNN/status/1038115714903822336
https://www.ft.dk/da/ofte-stillede-spoergsmaal/parti_hvem-er-regeringens-stoettepartier
https://www.dr.dk/ligetil/indland/grafik-hvilket-parti-fik-flest-stemmer-i-dit-omraade
https://kendditfolketing.dk/
https://docs.google.com/document/d/1Q1QmDbaYyB8NecZ5ri7UA5ChdjugqO7ji9I6spLQjM0/edit
https://politiken.dk/indland/politik/art6146830/Venstres-v%C3%A6lgere-bakker-op-om-burka-og-niqabforbud-i-det-offentlige-rum
https://politiken.dk/indland/politik/art6146830/Venstres-v%C3%A6lgere-bakker-op-om-burka-og-niqabforbud-i-det-offentlige-rum
https://www.altinget.dk/regering?regering=v
https://www.dr.dk/nyheder/politik/vaelgervandringer#O2015


 

Side 8 af 11 

Ca. 70 sider 

 

 

Omfang 

 

34 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Vi har arbejdet på at opnå en grundlæggende forståelse for demokrati, det politiske system og 

hvordan der træffes politiske beslutninger i Danmark. Eleverne har opnået viden om ideologierne 

og partiernes udgangspunkt i disse. Endelig har vi gennemgående i forløbet forsøgt at finde ud af, 

hvorvidt det danske demokrati er i krise – vi har især haft fokus på tillid til politikere og medier 

– og årsager til dalende tillid.  

 

Begreber: 

- Eastons model 

- Parlamentarisme (positiv/negativ) 

- Magtens tredeling 

- Forholdstalsvalg 

- Flertalsvalg i enkeltmandskredse 

- Mindretalsregering 

- Støttepartier (parlamentarisk grundlag) 

- Opposition 

- Mistillidsvotum 

- Demokrati 

- Autokrati 

- Teokrati 

- Direkte demokrati 

- Repræsentativt demokrati 

- Liberalt demokrati  

- Liberale (demokratiske) frihedsrettigheder 

- Rettigheder og pligter i det demokrati 

- Deltagelsesdemokrati 

- Konkurrencedemokrati 

- Medborgerskab 

- Ideologi 

- Socialisme 

- Liberalisme 

- Konservatisme 

- Populisme 

- Molins model (herunder de forskellige faktorer) 

- Downs model (om vælger- og partiadfærd) 

- Kernevælgere 

- Marginalvælgere/troløse vælgere 

- Issuevoting 

- Issueownership 

- Udviklingen i vælgeradfærd 

- Massemedier 

- Sociale medier 

- Nyhedskriterier 

- Framing 
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- Priming 

- Spin 

- Den fjerde statsmagt (kontrollerende magt) 

- Mediernes rolle: Vagthund/jagthund/skødehund 

- Kvantitativ metode, kvalitativ metode  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, skriftligt arbejde, begrebsøvelser, 

eksamenstræning, gruppearbejde/individuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Økonomi og ulighed 

Indhold Kernestof 

Bülow, Morten Winther m.fl. (2018): SamfNU B, Systime, Aarhus  

- Afsnit 1.3.: Social arv og uddannelse 

- Afsnit 1.3.1.: Kapitaler 

- Afsnit 1.3.2.: De sociale klasser 

- Afsnit 6: Velfærd – rammen om et godt liv 

- Afsnit 6.1. Hvem skal sikre velfærden? 

- Afsnit 6.1.1.-6.1.4. Velfærdmodellerne 

- Afsnit 7.1.1. Økonomiske mål og målkonflikter 

- Afsnit 7.2.1. Makroøkonomisk politik 

- Afsnit 7.2.2. Finanspolitik 

- Afsnit 7.2.3 Pengepolitik 

- Afsnit 7.3. Strukturpolitik og arbejdsmarkedet 

 

Skov, Oliver Boserup m.fl. (2019) Samf på B, Forlaget Columbus, København 

- Afsnit 3.1.2. Den ”nye” ulighed 

 

Klingbech, Ditte Marie (2018) C-samfundet, Forlaget Columbus, København 

- Afsnit 1.7: Pres på den socialdemokratiske velfærdsmodel 

 

https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=154
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=159
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=160
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=134
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=212
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=213
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=212
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=180
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=181
https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=285
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=031910012230
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/index.php?id=157
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Breindal, Jens & Blinkenberg, Kåre (2018), Samfundsfag til HF, Systime, Aarhus,  

- Afsnit 33.1 og 33.2 Konjunkturer 

 

Brøndum, Peter & Hansen, Thor Banke (2017) Luk Samfundet Op!,  

Columbus, København 

- Afsnit 8.3.3. Det økonomiske kredsløb 

 

 

Supplerende stof 

 

Jensen, Carsten ”Vi er på vej mod velfærdsstaten version 2.0” (uddrag) 

Videnskab.dk, 06.06.2017 

 

Ritzau, Partiledere strides om at finde penge til velfærd, Politiken, 04.06.2019 
 
Korsgaard, Kristine: ”Regeringen overvejer at lempe finanspolitikken, men nu 
fraråder nationalbankdirektøren netop det”, Altinget.dk, 18.09.2019 
 
Dokumentar: Barndom på Bistand afsnit 1, Dr.dk, 2019 

 

Klip fra Økonomi for Dummies, Dr.dk 

 

Klip: Jimmy og hans familie er på bistand, fra DR dokumentaren Blok på Bistand 

 

BNP sangen, Selvsing, P1 

 

Statistikker til vurdering af økonomiens tilstand 

- Produktion og BNP, Statistikbanken 

- Arbejdsløshed i Danmark, Google Public Data 

- BNP vækstrate, Danmark:  

- Figur over udviklingen i gini-koefficient i Danmark, Sverige, Tyskland 

og USA 

- Den offentlige saldo i Danmark, Danmarks Statistik 2018- tallene 

- Udviklingen i udslip af drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter 

-  Forbrugerprisindeks, inflation, Statistikbanken 

 

 

Forløbet er stadig i gang, og der kan forekomme små justeringer – der sendes en 

opdateret version til censor.  

 

Ca. 50 sider 

 

 

Omfang 

 

30 lektioner 

Særlige 

fokuspunkter 

Fokus har været på at forstå ulighed og social arv, og hvordan både velfærdsstat og 

økonomiens tilstand påvirker både ulighed og social arv. Vi har ligeledes fokuseret på, 

https://docs.google.com/document/d/16munRgwq3RU_2C8mLMvgSUF3nAoLbDFuE_hIvQLloTU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1s7XAHPhrEW6lWFF_qER3ZsNhva_xrwf-fcsvYk62hBc/edit?usp=sharing
https://videnskab.dk/kultur-samfund/vi-er-paa-vej-mod-velfaerdsstaten-version-20
https://politiken.dk/indland/politik/FV19/art7240485/Partiledere-strides-om-at-finde-penge-til-velf%C3%A6rd
https://www.altinget.dk/artikel/regeringen-overvejer-at-lempe-finanspolitikken-men-nu-fraraader-nationalbankdirektoeren-netop-det
https://www.altinget.dk/artikel/regeringen-overvejer-at-lempe-finanspolitikken-men-nu-fraraader-nationalbankdirektoeren-netop-det
https://www.dr.dk/drtv/episode/barndom-paa-bistand_130312
https://www.youtube.com/watch?v=AjpMvcsFsW8
https://www.youtube.com/watch?v=uAXMMUzCFEc&t=
https://www.youtube.com/watch?v=Q2p74aOjdm8
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27739
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&hl=da&dl=da#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=unemployment&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=country:DNK&ifdim=country&tstart=947977200000&tend=1484521200000&hl=da&dl=da&ind=false
https://www.berlingske.dk/kommentarer/ugens-tal-uligheden-stiger-og-vi-boer-juble
https://www.berlingske.dk/kommentarer/ugens-tal-uligheden-stiger-og-vi-boer-juble
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https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.asp?menu=y
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hvordan ideologisk udgangspunkt – og holdning til ulighed, er bestemmende for, hvordan man 

mener velfærdsstat og økonomi skal indrettes.  

  

Begreber 

- Social arv 

- Mønsterbryder 

- Social mobilitet 

- Bourdieu: Kapitaler, habitus, felt, symbolsk vold 

- Velfærdsmodellerne (universel, selektiv og residual) 

- Sammenhæng med ideologierne. 

- Kendetegn ved den danske velfærdsmodel 

- Velfærdsstatens udfordringer (demografi, forventningspres, 

individualisering, tillid til fx skat, migration, globalisering, 

omkostningspres) 

- Løsninger på velfærdsstatens udfordringer: Udvidelsesstrategi, 

nedskæringsstrategi, frivillighed 

- Markedsøkonomi (+ planøkonomi, blandingsøkonomi) 

- Markedsmekanisme herunder udbud og efterspørgsel 

- De økonomiske mål 

- Det økonomiske kredsløb 

- Konjunkturer 

- Finanspolitik 

- Pengepolitik 

- Strukturpolitik – med fokus på arbejdsmarkedspolitik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, begrebsøvelser, 

skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


