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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 



 

Nb! Et skema for hvert forløb 

Titel 1 

  

Sex, køn og ligestilling 

Indhold  [Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet 
undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof] 

Kernestof 
Bûlow, Helle Hauge m.fl., SamfNU B, Systime, 7-14 (socialisering, social 
og biologisk arv, anerkendelse); 36-37 (socialkarakteren i traditionelt, 
moderne, senmoderne) 
 - Brøndum, Peter og Hansen, Thor Banke, Luk samfundet op, 2017 
Columbus, 67-77  (senmoderne samfund) 
 - Anna Storr-Hansen, Kia Ditlevsen, Tine Studstrup: 2017, Columbus, s. 
62-63 (biologisk eller socialt køn), 85-91 (magtbegreberne og køn, magt 
som undertrykkelse og empowerment), queer (boks, definition),  s. 51-57 
(krop og seksualitet), 113-126 (ideologi og feminisme; minus diverse 
bokse); s. 117  (lighedsbegreber)  
 - Antoft m.fl: SociologiNU, 2015, Systime, s. 126-129 (maskulinitet) 
 
Supplerende stof 
søjlediagram over unge og stress fordelt på køn 
DR3: Alt for kliken 3/6: 
https://www.dr.dk/tv/se/alt-for-kliken/alt-for-kliken-2/alt-for-kliken-3-6
#!/00:02 
Debat mellem kønsforsker og biologi, Deadline, 10-06-2009 
DR2 uden køn 
https://www.dr.dk/tv/se/dr2-uden-skrald/dr2-uden/dr2-uden-koen 
dr.dk 30. juli 2019: Dreng eller pige? For Charlie var det en befrielse endelig at få et 
cpr-nummer, der matchede kønnet 
Musikvideoer, hvor eleverne analyserede diskurser om mænd og 
maskulinteter: 

- https://www.youtube.com/watch?v=8mMS_WKfTjg&feature=y
outu.be (Bieber og Calvin Clein); 

- https://www.youtube.com/watch?v=8mMS_WKfTjg&feature=y
outu.be(Gillettes), 

- https://www.youtube.com/watch?v=7Jpb2_YdxYM&feature=yo
utu.be (Dove: Calls for Dad); 

- Sygeplejersken | 10.02.2012: Omsorg og maskulinitet er svært 
forenelige størrelser 
-Torben Chris rydder op i ligestillingen 
https://www.dr.dk/tv/se/torben-chris-har-faet-nok/torben-chris-rydder-
op/torben-chris-rydder-op-i-ligestilling#!/ 

https://www.dr.dk/tv/se/alt-for-kliken/alt-for-kliken-2/alt-for-kliken-3-6#!/00:02
https://www.dr.dk/tv/se/alt-for-kliken/alt-for-kliken-2/alt-for-kliken-3-6#!/00:02
https://www.dr.dk/tv/se/dr2-uden-skrald/dr2-uden/dr2-uden-koen
https://www.dr.dk/tv/se/torben-chris-har-faet-nok/torben-chris-rydder-op/torben-chris-rydder-op-i-ligestilling#!/
https://www.dr.dk/tv/se/torben-chris-har-faet-nok/torben-chris-rydder-op/torben-chris-rydder-op-i-ligestilling#!/


 

Eleverne skulle selv undersøge om der er ligestilling i Danmark ud fra 
selvfundet statistik på  Danmarks Statitstik 
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/ligestilling/ligestillings
website 
BLOGS Af David Munk-Bogballe Børsen 25. AUG. 2017Familien må 
forsvares imod fri abort, prævention, solomoderskab og velfærdsstaten 
I blev skabt som mand og kvinde Johannes Johansen 1977 og 2001. 
 
Statistikker: Lovlige aborter og Ervhvervsfrekvens, mænd og kvinder, Danmarks 
Statistik 2014. 

Omfang 

  

ca. 25% 

Særlige 
fokuspunkter 

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål, 
progression] 

 ̶ identitetsdannelse og socialisering  
- ligestilling mellem kønnene 
- politiske ideologier, skillelinjer 

 ̶ magtbegreber samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, 
herunder ligestilling mellem kønnene  

- kvantitativ og kvalitativ metode. 
 
Centrale begreber i forløbet: 

● individualisering, aftraditionalisering 
● Adskillelse af tid og rum 
● Udlejring af sociale relationer  
● Øget refleksivitet  
● Identitet  
● socialisering (primær, sekundær, dobbelt, multi) 
● biologisk og social arv 
● normer, sanktioner 
● kønsneutral opdragelse 
● biologisk køn, socialkonstruktivistisk køn, juridisk køn 
● queer teori 
● seksuel frigørelse, seksualiseret offentligt rum  
● unge føler skam over egen seksualitet og krop 
● Maskulinitet 
● Magtbegreber og køn 
● lighedsbegreber og kønskonservatisme, liberalfeminisme, 

socialistisk feminisme  

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/ligestilling/ligestillingswebsite
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/ligestilling/ligestillingswebsite
http://borsen.dk/opinion/blogs/author/8001324/david_munk-bogballe.html


 

Væsentligste 
arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde] 

  

 Eleverne lavede en interviewundersøgelse på Ungdommens Folkemøde 
om holdninger til juridisk kønsskifte for transkønnede børn/unge. De 
interviewede unge på folkemødet, en NGO, to politiske partier og en 
religiøs organisation.  

Tur til Nationalmuseet og få rundvisning i emnet: Sex gennem 300 år. 
Eleverne udarbejdede efterfølgende forslag til hvordan en udstilling for 
10’erne kunne se ud. 
 
Synopsisøvelse 

  

 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Titel 2 

  

Dansk økonomi i en globaliseret verden 



 

Indhold  [Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet 
undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof] 

 Kernestof: 

Bûlow, Helle Hauge m.fl., SamfNU B, Systime; afsnit 9.1-9.2 (økonomisk 
kredsløb, økonomiske mål, målkonflikter), 9.2 (makroøkonomi, 
konjunkturer, Økonomisk politik: finanspolitik og pengepolitik);  9.3 
(strukturpolitik, arbejdsmarkedspolitik, flexicurity, stramningsstrategi, 
incitamentsstrategi, opkvalificeringsstrategi), 9.4 (EU, indremarked, 
protektionisme, frihandel, EU og økonomisk politik, vækst- og 
stabilitetspagten) 
Bencke og Schmidt: Danskerne og samfundet, Forlaget Columbus, afsnit 
om Danskerne og Finanskrisen. 
Figur 11.8 over det internationale politiske system (fra Luk samfundet Op, 
supermagt, småstat, EU og Danmark)  

Ditte-Marie Klingbech m.fl. 2018: Se samfundet i flere perspektiver s. 
36-47 (globalisering) 

 Supplerende stof: 

Politiken 2. OKT. 2019: Her er regeringens udspil til finanslov 
Jyllands-Posten 17.08.2019, Debat KENT DAMSGAARD, direktør i 
Dansk Industri: Nej det er ikke sundt med negative renter 
Information, 5. januar 2017: Skal alle være en del af arbejdsstyrken for enhver 
pris? 
Nyhederne 29. nov 2007: Anders Fogh Rasmussen: Lærebøgerne skal 
skrives om (finanskrisen) 
 
Film: Wall-Street indefra, fundet her: 
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=
6&search=Wall%20Street%20indefra&orderby=title&SearchID=9719b40
b-1069-4264-af5a-b3828bcf2995&index=2  (30 sider)  
 
www.imf.org øvelse i at finde økonomiske nøgletal for dansk økonomi 
Politiken, ØKONOMI 9. APR. 2020: Finansministeren: Andet kvartal i 2020 står 
til at blive et af de sorteste kapitler i dansk økonomis historie+ nyeste 
ledighedstal 
Du lytter til Politiken 2/4-2020: “Corona: Vismand vil give gavecheck til 
unge, fattige og ældre” 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xi5PPOMr0c8
https://www.youtube.com/watch?v=xi5PPOMr0c8
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=Wall%20Street%20indefra&orderby=title&SearchID=9719b40b-1069-4264-af5a-b3828bcf2995&index=2
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=Wall%20Street%20indefra&orderby=title&SearchID=9719b40b-1069-4264-af5a-b3828bcf2995&index=2
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=Wall%20Street%20indefra&orderby=title&SearchID=9719b40b-1069-4264-af5a-b3828bcf2995&index=2
http://www.imf.org/


 

  

Omfang 

  

ca. 20% 

Særlige 
fokuspunkter 

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål, 
progression] 

Kernestof̶ 

- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 

 ̶ det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder bæredygtig 
udvikling, og økonomisk styring nationalt og regionalt 

 ̶ globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i 
Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold.  

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

 

- Finanskrisen 10 år efter 
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 
- det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, og økonomisk styring 

nationalt og regionalt 
- EU og økonomisk politik. Herunder Brexit og betydning for dansk 

økonomi 
- dansk konkurrenceevne og globaliserings betydning for dansk 

økonomi.  
- Coronakrisens betydning for dansk økonomi og krisehåndtering 



 

Væsentligste 
arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde] 

Partidebat i klassen, hvor forskellige grupper var politiske partier, der 
skulle diskutere S-regerings økonomiske forslag/indgreb: 

- aftale der sikrer flere penge til opkvalificering (Peter 
Hummelgaard) 

- Midlertidigt tilskud til fattige børnefamilier 
- Radikales forslag om at gøre det lettere for virksoheder at hyre 

udenlandsk arbejdskraft (i forståelsespapiret) 
- Minimumsnormeringer i institutioner 
- 70% reduktion i drivhusgasser  

Besøg i Udenrigsministeriets Brexitkontor og høre om konsekvenserne for 
dansk økonomi 

Besøg hos Arbejdsbevægelsens Erhversråd og høre om dansk økonomi, 
konsekvenserne af finanskrisen og AE’s arbejde 

Forløbet blev afsluttet med at eleverne skulle skrive en nyhedsartikel om 
dansk økonomi, hvor de skulle bruge ekspertudtalelser fra vores besøg i 
AE eller UM og inddrage viden om mediegenren fra dansk 
(nyhedskristerier og omvendt nyhedstrekant, avisens genrer, målgruppe)   

  

  

  

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Titel 3 

  

Debat, medier og demokrati 



 

Indhold  [Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet 
undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof] 

 Kernestof: 

 Skov, Oliver Boserup, Matthiesen, Tobias og Bjørnstrup, Samf på B, 2016 
Columbus, s. 92-96 (Habermas deliberative demokrati, kriterier for en god 
debat, kommunikativ rationalitet). 

Bûlow, Helle Hauge m.fl., SamfNU B, Systime hele afsnit 6.1 (medier og 
meningsdannelse), dele af 6.2 (medier og identitetsdannelse: paradoks 1 og 
2), dele af 6.3 (medier og digital dannelse, minus afsnit 6.3.3). 
4.1.1 (Det politiske system); 4.1.2 (Indflydelse i det politiske system);4.2 
(Deltagelse – muligheder og begrænsninger); 4.2.1 (Klassiske former for 
politisk deltagelse); 5.1.1 (Demokratiopfattelser); 5.2.3 (Hvordan har det 
danske demokrati det?) 

Supplerende stof: 

-  DR-dokumentaren "Manipulator" fra 2018: Lemmingeffekten: 
https://www.dr.dk/drtv/episode/manipulator_-lemmingeeffekt_
59900 

- TV2 Nyheder: 7. okt. 2017: Bertel Haarder træt af spindoktorer: - 
Det er ulideligt 

- Information 4. august 2012: Jeg skriver jo ikke selv at jeg er smuk 
- Politiken 15. JAN. 2020: Debat: Det er egentlig et paradoks, men: Vi 

unge deltager ikke i debatten, fordi de ældre har monopoliseret den 
- Ugebrevet Mandag Morgen. 9. januar 2017: Unge engagerer sig i 

samfundet men er ligeglade med politik.  
- DR2 dokumentar 2014: Ti stille kvinde 

http://kp.mitcfu.dk/TV0000031500 

Statistikker: (se her): 

Kvinder i Folketinget; valgdeltagelse ved kommunavalget 2013 og 
Folketingsvalg 2015; Frivilligt arbejde inden for det seneste år; Udvikling i 
partimedlemsskab; Grunde til at afholde sig fra debat på Facebook; Andel 
der ser debater om flygtninge som unuancerede; Fake news og tillid til 
danske medier 

Danmarks Statistik: Hver ellevte dansker læser primært nyheder på de 
sociale medier, 22. maj 2019  

https://samfnub.systime.dk/index.php?id=284
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=233
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=234
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=234
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=283
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=283
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=365
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=258
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=258
https://www.dr.dk/drtv/episode/manipulator_-lemmingeeffekt_59900
https://www.dr.dk/drtv/episode/manipulator_-lemmingeeffekt_59900
http://kp.mitcfu.dk/TV0000031500
https://docs.google.com/document/d/1Rx8sUI8UlHnu3VU1nZtYpG784aDoaIvZMz5sJdoxFe4/edit?usp=sharing


 

Omfang 

  

ca. 15% 

Særlige 
fokuspunkter 

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål, 
progression] 

Kompetencer: 
-  behandle problemstillinger i samspil med andre fag 
- på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret 

for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog. 
- Kritisk brug af materialer: Eleverne lærer om, hvordan politisk 

misinformation og fordrejede forklaringer spredes, og hvordan 
man kan forsøge at spotte det. 

 
Kernestof: 

- politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale 
medier 

- demokratiopfattelser herunder rettigheder og pligter 

 

Klassen var tilskuere til debatten på DR2 
https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-folkeskole-i-krise_164819 

Klassen var på besøg på Politikens debatredaktion med dansk 

Synopsisøvelse 

  

https://www.dr.dk/drtv/se/debatten_-folkeskole-i-krise_164819


 

Væsentligste 
arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde] 

 

  

  

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Nb! Et skema for hvert forløb 

Titel 4 

  

Social mobilitet i Urbanplanen 



 

Indhold  [Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet 
undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof] 

● Bûlow, Helle Hauge m.fl., SamfNU B, Systime 1.3 Social arv og 
uddannelse (dvs. også 1.3.1 Kapitaler  og 1.3.2; kapitel 7.1 med 
underafsnit (11 sider, velfærdsstater) , Metode: afsnit 11 (metoder); 
11.1 (hvordan laver vi en undersøgelse); 11.3 (kvalitativ metode) 
og 11.3.2 (interviews) 

● Bundgård, Maria Bruun m.fl. Sociologisk set s. 101-102(kritik af 
begrebet social arv) 

● Skov, oliver Boserup: Samf på B, s. 74-76 (2018) 
integrationsbegreber 

● Kåre Blinkenberg og Jens Breindahl “samfundsfag til HF”, afsnit 
12.1 og 12.2 (økonomisk, politisk og social integration)  

●  Malte Warburg Sørensen, Mads Strarup: Bysociologi, s. 74-76 
(2015) 

 

Supplerende stof: 

Statistik 

- Statistikbank over beboere i Urbanplanen sammenlignet med hele 
København 
https://drive.google.com/file/d/1gcgVFrqCl8vFNjhkuDIs-ZlFN
JK-wuPk/view 

- Diverse statistikker til social arv 
https://docs.google.com/document/d/11pEcqyRAu9Vt1yi-TNg
nU7HJphNMmudG8TA9YJh_hbw/edit 

- World economic forum The Global Social Mobility Report 2020 
(se især s. 7+77)  

- Fordelingen af elever i folkeskolen og i fri- og privatskoler. Kilde: 
Danmarks Statistik Første febr. 2017  

- https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser (elever fandt selv 
statistik til at belyse integrationen) 

 
Artikler: 

- Politiken 20. maj 2015: Jeg vil aldrig føle mig hjemme på universitetet 
- Berlingske d. 20. marts 2015: Kronikken: Vi kræver en ny 

samfundskontrakt 
-  Berlingske Tidende: 28. oktober 2019: Vanopslagh: Velfærdsstaten går i

i sin terminale fase — forbered dig på noget helt nyt 

https://drive.google.com/file/d/1gcgVFrqCl8vFNjhkuDIs-ZlFNJK-wuPk/view
https://drive.google.com/file/d/1gcgVFrqCl8vFNjhkuDIs-ZlFNJK-wuPk/view
https://docs.google.com/document/d/11pEcqyRAu9Vt1yi-TNgnU7HJphNMmudG8TA9YJh_hbw/edit
https://docs.google.com/document/d/11pEcqyRAu9Vt1yi-TNgnU7HJphNMmudG8TA9YJh_hbw/edit
http://www3.weforum.org/docs/Global_Social_Mobility_Report.pdf
https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser


 

-  Politiken 25. april 2015: Debat: 

Velfærdsstaten gjorde mig til mønsterbryder 

- pas på den  

- Fagbladet 3F, 7. juni 2019: Skolerne bliver mere opdelt efter indkomst 
- Politikenbyrum,1. DEC. 2019 28 boligområder opfylder 

ghettokriterier 
- Altinget, 1. marts 2018: Overblik: Her er hovedpunkterne i regeringens 

ghettoplan 
-  Yalla - stem dig ind i kampen eller Indefra med Anders Agger - 

Ghetto 

S “Vi er på børnenes 
hold”https://www.youtube.com/watch?v=OgAz_h6u60E 

DR 29-02-2016 En vej- to verdener 43 min 

Corona og ulighed:  

- En syg forskel afsnit 1 
https://www.dr.dk/drtv/se/en-syg-forskel_103170 

- Weekendavisen 1. maj 2020: Fattigmandssygen 

Omfang 

  

ca. 22% 

https://www.dr.dk/drtv/se/yalla-stem-dig-ind-i-kampen_116624
https://www.dr.dk/drtv/se/indefra-med-anders-agger_-ghetto_140317
https://www.dr.dk/drtv/se/indefra-med-anders-agger_-ghetto_140317
https://www.youtube.com/watch?v=OgAz_h6u60E
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20En%20vej%20-%20to%20verdener%20(1)&orderby=title&SearchID=09867d56-f0c2-4644-9e80-87ad32cb2d60&index=1
https://www.dr.dk/drtv/se/en-syg-forskel_103170


 

Særlige 
fokuspunkter 

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål, 
progression] 

Kernestof: 

̶ social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder 
Danmark 

̶ komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 

- velfærdsmodeller, velfærdstrekanten  

Begreber: Stedbestem socialisation, social arv, chanceulighed, sociale 
klasser, social mobilitet, habitus, kapitalformer, felter, velfærdsmodeller, 
klassekammerateffekt, ghetto,  integration 

Væsentligste 
arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde] 

 Forløbet er et projektoritenteret forløb bygget op på dels et samarbejde 
med Partneskabet i Urbanplanen, dels et samarbejde med dansk, hvor 
eleverne har læst Morten Papes: Planen. Sideløbende med 
klasseundervisning har eleverne kørt et projektspor, hvor de i grupper har 
arbejdet med en autentisk problemstillinger fra Partnerskabets daglige 
arbejde i Urbanplanen (se her).  

Den overordnet problemformulering for forløbet er: Hvordan kan man 
skabe øget social mobilitet i Urbanplanen?  

Vi har været på rundvisning i urbanplanen samt Hørgården og fået et 
oplæg af socialarbejder Rasmus Christensen og eleverne har selv lavet 
interview i forbindelse med deres projekt. 

 Planen var at projektet skulle munde ud i konkrete løsningsforslag, der 
skulle gives videre til Partneskabet. Desværre endte vi ind i skolelukning 
pga. Corona, så det var kun få af grupperne der formåede at færdiggøre 
projektet på egen hånd.  

https://www.urbanplanen.com/om-partnerskabet
https://drive.google.com/open?id=1-YOyr4cRLzqjVywuwkVxS8QWRFlqsA04A_Hnny8_3LI


 

  

  

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Nb! Et skema for hvert forløb 

Titel 5 

  

Kriminalitet og straf 

Indhold  [Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet 
undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof] 

Kernestof: 

- Lise Ravnkilde: Ret og rimelighed, systime: Afsnit: Hvad er 
kriminalitet og hvordan måles kriminalitet? 
https://ret.systime.dk/index.php?id=189&L=0  (1 side); etik og 
straf https://ret.systime.dk/?id=p148 (den nyttig og retfærdige 
straf, 5) 

- Hvad er kriminelt? Det kan være svært at afgøre. 
(Fra Gregers Friisbergs hjemmeside: http://www.gf.dk/krim.htm ) (1 
side)  

- Bjørnstrup, Victor m.fl. (2017): Fra drengestreger til bandekrig - 
perspektiver på kriminalitet, 1. udgave, Forlaget Columbus, 
København. s. 18-20, 30-37 (10 sider) 

- Magtens tredeling, Grundloven magtens tredeling 
- Lovgivningens faser, Folketinget: Sådan bliver en lov til 
- Brøndum, Peter, Thor Banke Hansen, Luk samfundet op s. 

146-147 (retssystemet) 
- Bûlow, Helle Hauge m.fl., SamfNU B, Systime, afsnit 3.1 

(ideologier, alle underafsnit), 3.3. (partier, alle underafsnit) og 3.4 
(kun om politiske skillelinjer) 

Supplerende stof: 
Se tjeklisten: Her er tegnene på, at et barn kan blive kriminel, TV2.dk,  
11. mar. 2015 (2 sider)  
 
Bandekrigerne del 2 (12 sider) 
Del 2: https://vimeo.com/66809668  
Politiken 12. marts 2020: Institut for Menneskerettigheder om nyt lovforslag: Det 
ville normalt aldrig blive accepteret 

https://ret.systime.dk/index.php?id=189&L=0
https://ret.systime.dk/?id=p148
http://www.gf.dk/krim.htm
https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=0UUg4WQqdVQ&feature=emb_logo
https://cdnapisec.kaltura.com/html5/html5lib/v2.81.3/mwEmbedFrame.php/p/2158211/uiconf_id/41529191/entry_id/0_radcli0t?wid=_2158211&iframeembed=true&playerId=kaltura_player_1535372893&entry_id=0_radcli0t&flashvars[streamerType]=auto
https://vimeo.com/66809668


 

Altinget  26. marts 2020: Adam Holm: Den autoritære virus har ramt vores 
samfund 
Døm selv cases: https://www.forbrydelseogstraf.dk/doem-selv  (5 sider)  
Partiernes hjemmesider og/facebook om holdninger til retspolitik 
Straf i dag, Forbrydelse og Straf  
https://vimeo.com/141041597  (4 sider) 
 
Straffens udfordringer og alternativer, Forbrydelse og Straf 
https://vimeo.com/141037229 (3 sider) 
 
Diverse recidiv statistikker: Kriminalforsorgens recidivstatistik, oktober 
2016: 
https://www.kriminalforsorgen.dk/wp-content/uploads/2018/12/recidiv
-2015.pdf  
Statistik over længden af varetægtsfængslinger i udvalgte lande: 
https://www.altinget.dk/artikel/nye-tal-om-faengsler-placerer-danmark-i-
top-vi-varetaegtsfaengsler-i-stor-stil  
Artikel: Eksperter: Resocialisering betaler sig, hvis retsfølelsen tillader det, Berlingske 
tidende 29. jul. 2017  
Domstole følger politikernes ønsker: Vold og voldtægt straffes hårdere, 
DR.dk, 23. januar 2019 (2 sider) 
 
Podcast P1 20 aug. 29017 Løsladt del 1 

Straf i andre lande: 

Grønland: 

https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/forbrydere-arbejder-sig-ud-af-k

riminalitet 

Iran: 

https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/galgen-skal-skabe-frygt-og-r%C

3%A6dsel 

USA: 

https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/med-udsigt-til-en-dom-p%C3

%A5-tre-gange-livstid 

Australien: 

https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/retf%C3%A6rdighed-genoprett

e-roen 

https://www.forbrydelseogstraf.dk/doem-selv
https://vimeo.com/141041597
https://vimeo.com/141037229
https://www.kriminalforsorgen.dk/wp-content/uploads/2018/12/recidiv-2015.pdf
https://www.kriminalforsorgen.dk/wp-content/uploads/2018/12/recidiv-2015.pdf
https://www.altinget.dk/artikel/nye-tal-om-faengsler-placerer-danmark-i-top-vi-varetaegtsfaengsler-i-stor-stil
https://www.altinget.dk/artikel/nye-tal-om-faengsler-placerer-danmark-i-top-vi-varetaegtsfaengsler-i-stor-stil
https://www.dr.dk/radio/p1/loesladt
https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/forbrydere-arbejder-sig-ud-af-kriminalitet
https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/forbrydere-arbejder-sig-ud-af-kriminalitet
https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/forbrydere-arbejder-sig-ud-af-kriminalitet
https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/galgen-skal-skabe-frygt-og-r%C3%A6dsel
https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/galgen-skal-skabe-frygt-og-r%C3%A6dsel
https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/galgen-skal-skabe-frygt-og-r%C3%A6dsel
https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/med-udsigt-til-en-dom-p%C3%A5-tre-gange-livstid
https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/med-udsigt-til-en-dom-p%C3%A5-tre-gange-livstid
https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/med-udsigt-til-en-dom-p%C3%A5-tre-gange-livstid
https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/retf%C3%A6rdighed-genoprette-roen
https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/retf%C3%A6rdighed-genoprette-roen
https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/retf%C3%A6rdighed-genoprette-roen
https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/retf%C3%A6rdighed-genoprette-roen
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Omfang 

  

ca 18% 

 

Særlige 
fokuspunkter 

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål, 
progression] 

Forløbet har været virtuelt, pga Corona. De sidste par moduler dog 
fysisk fremmøde 

- Social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, 
herunder Danmark 

- politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd  
● Sociologiske forklaringer på kriminalitet (Merton, Hierschi, 

Sutherland) 
● Ideologiske og politiske tilgange til kriminalitet og straf  
● Recidiv, resocialisering, retsfølelse  
● Formålet med straf, strafteorier, straf i andre lande  

 



 

Væsentligste 
arbejdsformer 

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde] 

  

 Forløbet har været virtuelt, pga Corona. De sidste par moduler dog 
fysisk fremmøde 

  

  


