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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
  

Titel 1 
  

Ulighed og fattigdom  

Indhold Grundbogstekst: 
Brøndum, Peter og Jensby, Jakob Glenstrup(2014)  Ulighedens 
mange ansigter, Columbus, København. s. 11-13, 18, 48-55, 56-58  
 
Iversen, Evald Bundgård m.fl. (2020) Sociologisk SET, Columbus, 
Århus.  s. 90-92 
 
Skov, Oliver Boserup m.fl (2018): Samf på B. 2. Udgave, Forlaget 
Columbus,  I-bog 

● Klassesamfundet – en teori om social ulighed 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=156 

● Den "nye" ulighed og Bourdieu 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=157 

● Politiske ideologier 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=198 

 
Artikler: 
Tænketank: Der er 64.500 fattige børn i Danmark, DR.dk, 05. Dec 
2018 (1 side)  
 
Regeringen afskaffer den officielle fattigdomsgrænse, Berlingske 
tidende, 14. sep 2015. (1 side)  
 
Berlingske nuancerer: Er uligheden steget i Danmark?, Berlingske 
tidende, 04. april 2019. (5 sider)  
 
Et besøg hos en kontanthjælpsmodtager har gjordt indtryk på LAs nye 
leder - nu taler han om åndelig fattigdom i Danmark, Berlingske 
tidende, 16. sep 2019. (3 sider) 
 
Arbejderklassen, der blev pist væk, Ugebrevet a4, 1. sep. 2018. (2 
sider) 

https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=156
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=157
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=198


 

 
Nu rejser en ny klasse sig, Politiken, 27. aug. 2016 (2 sider) 
 
Jeg vil aldrig føle mig hjemme på universitet, Politiken, 20. maj 2015 
(1 side) 
 
Mindre ulighed, Socialdemokratiet.dk, 05-02-2020 (1 side)  
 
Regeringen på kollisionskurs med støtteparti om ulighed, Berlingske 
tidende, 23. sep 2019 (3 sider)  
 
Socialpolitik, Radikalevenstre.dk, 05-02-2020 (1 side) 
 
Den sociale indsats, Konservative.dk, 05-02-2020 (1 side) 
 
 Søren Pape: Ulighed er ikke et problem i Danmark, Avisen.dk, 1. feb 
2019(3 sider)  
 
DF erkender: Vi kan godt ende med at stemme for øget ulighed, DR.dk, 
11. dec 2017 (1 side) 
 
Socialpolitik, DF.dk, 05-02-2020 (0,5 side) 
 
Social - og Indenrigspolitik, Venstre.dk, 05-02-2020 (1 side) 
 
Den besynderlige diskussion om ulighed, 05-02-2020, Venstre.dk (1 
side) 
Enhedslisten til kamp mod ulighed, Altinget, 22. aug 2016 (2 sider) 
 
Bekæmp uligheden, Enhedslisten.dk, 05-02-2020  (1 side) 
 
Social mobilitet på uddannelsesområdet går den forkerte vej, AE, 21. 
jan 2019 (2 sider) 
 
Antallet af fattige børn stiger uanset hvad CEPOS siger, Berlingske 
Tidende, 25. dec. 2018 (2 sider) 
 



 

Cepos: Problemet med fattigdom i Danmark er kraftigt overvurderet,, 
Altinget, 09. okt. 2019 (3 sider) 
 
Statistik:  
Lorenz-kurve for personer. Ækvivaleret disponibel indkomst. 2015, 
Dst.dk (0,5 side) 
 
Gennemsnitlig ækvivaleret disponibel indkomst, Decil gennemsnit, 
1988-2018. Dst (0,5 sider) 
  
Decilgrænser på ækvivaleret disponibel indkomst, Decilgrænse, 
1988-2018. Dst (0,5 sider) 
 
Ulighed målt på ækvivaleret disponibel indkomst, Gini-koefficeint, 
Maksimal udjævningsprocent, s80/20, P90/10, 1988-2018, Dst (0,5 
sider) 
 
Lavindkomst familier i procent af befolkningen år 2000 til 2018. (60 
procent af medianindkomsten) Dst. (0,5 sider) 
 
Lavindkomst familier i procent af befolkningen år 2000 til 2018. (50 
procent af medianindkomsten) Dst. (0,5 sider)  
 
Bruttonationalprodukt i løbende priser (absolutte tal) 1995-2018.  
Dst (0,5 sider) 
 
1$-a-day poverty versus Per-Capita-GDP-PPP, hentet fra Niemietz, 
Kristian (2011): A New understanding of powerty. (0,5 sider) 
 
BNP internationalt: 
https://knoema.com/atlas/maps/GDP-per-capita 
(1 side) 
Empiri hentet fra: https://klassesamfund.dk/  
(3 sider) 
 
Gini-koefficient(økonomisk ulighed) 1987-2017. Cepos  (0,5 sider) 
 
Ligestilling på arbejdesmarkedet, Epninon for Fagbevægesens 

https://knoema.com/atlas/maps/GDP-per-capita
https://klassesamfund.dk/


 

Hovedorganisation, 2019 (0,5 sider) 
 
Nyansatte lønmodtageres vej til nuværende job efter tidligere status, 
2017, DST. (0,5 sider) 
 
Tabel 1. Sundhed opdelt på sociale klasser, person niveau, 2009, AE 
(0,5 sider) 
Andel i underklasse som voksen, 2003 og 2013, AE på baggrund af 
Danmarks Statistik (0,5 sider) 
 
De bedst stillede får de bedste uddannelser, Diagram fra artiklen 
Trods 10 års indsatser: Udsatte børn er stadig lige udsatte, Irene 
Manteufel, 22.12.2016 Ugebrevet a4 (0,5 sider) 
 
Film og video: 
En syg forskel, episode 1, DR1 sendt: 23 maj 2016  
(10 sider) 
 
Udklip: Farvelfærd, DR2, sendt: 18 sep. 2014  
(2 sider) 
 
Vi er på børnenes hold, Socialdemokratiet, Youtube.com  
(1 side) 
 
Ca. 120 sider  

Omfang 
  

Ca. 28 lektioner af 50 minutter  

Særlige 
fokuspunkter 

● Sociale og kulturelle forskelle  
● Fattigdom og Ulighedsbegreber  
● Forklaringer på afsavn og fattigdom (sociale arv, Bourdieu) 
● Social arv, social mobilitet 
● Ulighed og fattigdom som politisk problemstilling.  
● Klassesamfund (Marx, Weber) 
● Ideologierne og fordelings- og værdipolitik  

  
 Faglige mål:  

● sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre 



 

● 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 

● Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
● 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 

● 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 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/individuel- og 
gruppearbejde/skriftligt arbejde/synopsistræning/quiz/CL 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
  

 
  



 

Titel 2 
  

Den senmoderne vælger  (Sidste del af forløbet var virtuel 
undervisning pga. COVID19) 

Indhold Grundbog:  
Skov, Oliver Boserup m.fl (2018): Samf på B. Forlaget Columbus, 
I-bog:  

● Traditionelle samfund 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=141  

● Industrisamfundet - hastige forandringer mod i dag! 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=142 

● Senmoderniteten - design dig selv! 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=143 

● Det senmoderne samfund - fire bud på samtidsdiagnoser 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=145 

● Giddens 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=146 

● Ziehe:https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=1
46 

● Hartmut Rosa – fremmedgørelse i accelerationssamfundet 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=149 

● 4.1 Politik – hvad er det? 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/index.php?i
d=166 

● 4.2 Hvordan kan et demokrati se ud? 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=168 

● Demokrati – forskellige forståelser 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=169 

● Den demokratiske debat på nettet 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=290 

● Medborgerskab 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=170 

● 4.3 Magt: 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=172 

● https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=173 
● 4.4 Folketingets rolle og position – den parlamentariske 

styringskæde og magtens tredeling 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=175 

● Kernen i det danske demokrati: Danmarks Riges Grundlov 

https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=141
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=142
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=143
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=145
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=146
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=146
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=146
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=149
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/index.php?id=166
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/index.php?id=166
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=168
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=169
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=290
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=170
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=172
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=173
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=175


 

https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=176 
● Den parlamentariske styringskæde 

https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=177 
● Det danske retssystem 

https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=178  
● 4.5 Lovgivningsprocessen og dens aktører  (hele afsnittet) 

https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=180 
● 4.6 Medierne og politisk meningsdannelse (hele afsnittet) 

https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=186  
● Partier og vælgere - et politisk billede i forandring? 

https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=135  
● 6.1 Partier i forandring – nye politiske skillelinjer? 

https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=199 
● 6.2 De politiske partiers adfærd – teorier om partiadfærd 

https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=203 
● 6.3 Vælgeradfærd – forandringer i vælgernes politiske opførsel 

https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=207 
(Ca. 90 sider) 

Artikler: 
Elever: Frygten for at vælge forkert får unge til at gå i stå, Politiken, 17. 
okt 2018 (1 side) 
 
 Neoliberalismen producere ensomhed, Information, 1. nov 2016. (2 
sider)  
 
Sådan ville Folketinget have set ud, hvis kun de rige, de veluddannede 
eller de unge kunne stemme, Berlingske Tidende, 11 juni. 2019. (9 
sider) 
 
Opbakning til klima stiger: Blå blok er klar til at reducere med 70%, 
hvis…,  DR.dk, 20. sep 2019 (2 sider) 
 
Forløbet omkring målet om 70 % klima reduktion 2019:, Altinget, 9 dec. 
2019. (1 side) 
 
DF: Derfor gik vi ikke i regering, Altinget ,5. aug. 2015. (1 side) 
 
Thulesen Dahl erkender: En fejl at vi ikke gik i regering i 2015. 

https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=176
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=177
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=178
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=180
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=186
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=135
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=199
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=203
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=207


 

Jyllandsposten, 12. sep. 2019. (1 side) 
 
Endnu et blåt parti melder ud: LA vil reducere drivhusgasser med 70 
procent, Altinget, 25. sep. 2019 (1 side) 
 
Uddrag af følgende artikler:  
Løkke vil bruge 69 milliarder kroner mere på velfærd, TV2 nyhederne 
8. maj. 2019 (1 side) 
 
LA står fast: Topskattelettelser bliver til noget, Fyens Stiftstidende, 18. 
september 2015 (1 side) 
 
DF klar med samlet klimapolitik: Halvdelen af udviklingsbistanden 
skal bruges på klima, DR nyhederne 13. SEP. 2019 (1 side)  
 
Socialdemokratiet vil indføre differentieret pension, TV2 nyhederne 
22. jan. 2019 (1 side)  
 
Socialdemokratiet vil føre stram udlændingepolitik med DF og V 
Børsen, 30. maj 2018 (1 side) 
 
Støjberg vil give flygtningen et venligt skub i job, BT, 22. feb 2017 (2 
sider) 
 
Bertel Haarder træt af spindoktorer: - Det er ulideligt, Morten Nielsen 
Tv2nyhederne, 07 okt 2017 (2 sider)  
 
Grov tone får danskerne til at blive væk fra de sociale medier: De går 
amok, hvis jeg blander mig, 29. jan 2019, nyhederne.tv2.dk  (1 side) 
  
Her er din tjekliste til, hvordan du skelner fake news og misinformation 
fra fakta, Ritzaus Bureau, 26 jan. 2018 (2 sider) 
 
Selvfundne debatter på Facebook etc. (2 sider) 
 
Kan man dø af politisk partiskhed?Ja, det kan man, Berlingske tidende, 
14. marts 2020. (1 side)  
 
Radikale truer med at vælte regeringen, Berlingske Tidende, 26. feb. 
2020 (2 sider)  



 

 
Grøn betyder nu, Morten Østergaards nyhedsbrev, 26. feb 2020 (1 
side) 
 
Bertel Haarder træt af spindoktorer: - Det er ulideligt, TV2 Nyhederne, 
7. okt. 2017 (1 side) 
 
 13 ud af 4: Politikerne er mere optaget af magt end reel politik, 
Magisterbladet, 15. marts 2019 + diagrammer (2,5 sider) 
 
 Statistik: 
Database med meningsmålinger: 
https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger (5 sider) 
 
Beslutningstidspunkt for stemmeafgivelse, 1970-2015 (1 side) 
 
Vigtigste Politikområder, hentet fra: Ny måling: den grønne dagsorden 
tager en suveræn førsteplads, 9. maj 2019, Altinget. (6 sider) 
 
Byg et flertal, Dr.dk, brugt d. 24 mar. 2020 (2 sider) 
 
Tabel fra DF er det mest annoncerende parti - brugte pengene på 
fotoshoppet golden retriever og truende pistol, 24. januar 2017, 
Berlingske (1 side)  
 
Film/video: 
Generation SOME, Epsiode 1,  DR.dk (3 sider) 
 
Klip: Jørn blev vareopfylder, Tv2 Østjylland, 
https://www.facebook.com/TV2OJ/videos/1815608948483410/ 
(0,5 sider) 
Uddrag: Slotsholmen, 27. feb. 2020, DR P1  
 
Bertel Haarder går amok, Youtube  (0,5 sider) 
https://www.youtube.com/watch?v=kexM6pXh1Ws  
 
Valgvideo “I fremtiden skal flere arbejde” 2015, Youtube  
https://www.youtube.com/watch?v=EY3W9-y8vB4 (1 side) 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger
https://www.facebook.com/TV2OJ/videos/1815608948483410/
https://www.youtube.com/watch?v=kexM6pXh1Ws
https://www.youtube.com/watch?v=EY3W9-y8vB4


 

 
 
Kilp: Vi elsker Danmark, Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7Gc0f-NMPP
M 
( 1 side)  
Klip: Der er en anden vej for Danmark, Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=KfqqFdGbVFI 
(side 1) 
 
Klip:Alternativets valgvideo 2015. der er brug for nye tanker, Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=KfqqFdGbVFI 
(side 1) 
 
Klip: Liberal Alliances valgfilm 2011 Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5D-ncmxmi9c 
(side 1) 
 
Klip: Anders Samuelsens bottle flip video, Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=_3IRV2ZEveg 
(side 1) 
 
Trump clashes withe Jim Acosta in testy exhange, CNN, Hentet fra 
Youtube.com  (1 side) 
 
Ti stille kvinde, epsiode 1, DR2.  
(5 sider)  
 
ca. 140 normalsider 

Omfang 
  

ca. 45 lektioner af 50 minutter  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7Gc0f-NMPPM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7Gc0f-NMPPM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=KfqqFdGbVFI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=KfqqFdGbVFI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5D-ncmxmi9c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=_3IRV2ZEveg


 

Særlige 
fokuspunkte
r 

● politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd 
● magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og 

pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem 
kønnene 

● politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global 
sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark 

● komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 
● politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de 

sociale medier 
● Vælgeradfærd i det senmoderne samfund: Median, Issue, 

kernevælger, rational-choice 
  

Faglige mål:  
● 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 og dokumentere et politikområde, herunder 
betydningen af EU og globale forhold 

● Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
● 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 

● 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 



 

Væsentligst
e 
arbejdsform
er 

Klasseundervisning/virtuelle 
arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/individuel - og 
gruppearbejde/synopsistræning/quiz/CL 

 
 
   



 
 
 

 
  

Titel 3 
  

Økonomi og globalisering (virtuel undervisning pga. COVID19) 

Indhold Skov, Oliver Boserup m.fl (2018): Samf på B. Forlaget Columbus, 
I-bog 

● 5.2 Velfærdsmodeller – hvem skal levere velfærden? 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=222 

● 5.3 Den danske velfærdsstats udfordringer – interne og 
eksterne klemmer 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=228 

● 5.4 Velfærdsstatens fremtid – hvem skal løse opgaverne? 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=231 

●  Økonomi - din guide til BNP, vækst og lykke 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=136  

● 7.1 Hvad er økonomi? 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/index.php
?id=236 

● 7.2 Det økonomiske kredsløb og konjunkturerne 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=246 

● 7.3 Samfundsøkonomiske mål 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=249 

● 7.4 Økonomisk politik – hvordan kan man styre 
samfundsøkonomien? 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=257 

● 4.7 EU’s institutioner og beslutningsproces (hele afsnittet): 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=188  

● 7.5 EU og økonomisk politik – hvem kan egentlig gøre hvad? 
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=266 

● 7.7 Globaliseringen – hvad betyder den for dansk økonomi?  
● Globalisering: 

https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/index.php
?id=195 
 

(Ca. 80 sider) 
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Supplerende: 
Coronakrise forlænger jobkøen: Antallet af nye ledige runder 40.000 
DR.dk, Alexander Hecklen 25 mar. 2020 (1 side) 
 
Cheføkonom overrasket over historisk fremgang: Beskæftigelsen i 
Danmark slår alle rekorder, Politiken, 21 mar. 2018. (2 sider) 
 
Finansministeren: Andet kvartal i 2020 står til at blive et af de 
sorteste kapitler i dansk økonomis historie 
Politiken, ØKONOMI 9. APR. 2020 KL. 10.14 (2 sider) 
 
Seniorrevolution: Her er syv punkter, som udfordrer fremtidens 
velfærdsstat, Altinget.dk 23. okt. 2017 (2 sider) 
 
Ministerrådet 
https://www.eu.dk/da/fakta-og-tal/institutioner/r%C3%A5det  
(1 side) 
Europa-parlamentet:  
https://www.eu.dk/da/fakta-og-tal/institutioner/parlamentet  
(1 side) 
Europa-Kommissionen  
https://www.eu.dk/da/fakta-og-tal/institutioner/kommissionen  
(1 side) 
Kønsroller i Folketinget: Mænd står for økonomi og sikkerhed, mens 
kvinder tager sig af børn og ældre, Altinget.dk, 3. august 2018. (2 
sider)  

 
Statistikker: 
Produktion og BNP:  
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.a
sp?gr_type=0&gr_width=800&gr_height=450&gr_fontsize=11&menu
=y&PLanguage=0&pxfile=2019116151011237296090NAHD21.px&
wonload=750&honload=450&rotate=&scautopivot=True&sortdata=f
alse&maintable=NAHD21 (0,5 side) 
 
Arbejdsløshed i Danmark: 
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&m

https://www.eu.dk/da/fakta-og-tal/institutioner/r%C3%A5det
https://www.eu.dk/da/fakta-og-tal/institutioner/parlamentet
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https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.asp?gr_type=0&gr_width=800&gr_height=450&gr_fontsize=11&menu=y&PLanguage=0&pxfile=2019116151011237296090NAHD21.px&wonload=750&honload=450&rotate=&scautopivot=True&sortdata=false&maintable=NAHD21
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.asp?gr_type=0&gr_width=800&gr_height=450&gr_fontsize=11&menu=y&PLanguage=0&pxfile=2019116151011237296090NAHD21.px&wonload=750&honload=450&rotate=&scautopivot=True&sortdata=false&maintable=NAHD21
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.asp?gr_type=0&gr_width=800&gr_height=450&gr_fontsize=11&menu=y&PLanguage=0&pxfile=2019116151011237296090NAHD21.px&wonload=750&honload=450&rotate=&scautopivot=True&sortdata=false&maintable=NAHD21
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.asp?gr_type=0&gr_width=800&gr_height=450&gr_fontsize=11&menu=y&PLanguage=0&pxfile=2019116151011237296090NAHD21.px&wonload=750&honload=450&rotate=&scautopivot=True&sortdata=false&maintable=NAHD21
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


 

et_y=ny_gdp_mktp_cd&hl=da&dl=da#!ctype=l&strail=false&bcs=d&n
selm=h&met_y=unemployment&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=coun
try&idim=country:DNK&ifdim=country&tstart=947977200000&ten
d=1484521200000&hl=da&dl=da&ind=false  
(0,5 side) 
 
Import og eksport, Danmarks Statistik 2019 
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/udenrigsoekonomi/udenri
gshandel 
(1 side) 
 
Figur over udviklingen i gini-koefficient i Danmark, Sverige, Tyskland 
og USA: 
https://www.berlingske.dk/kommentarer/ugens-tal-uligheden-stige
r-og-vi-boer-juble (1 side) 
 
Den offentlige saldo i Danmark, Danmarks Statistik 2018- tallene (1 
side) 
 
Udviklingen i udslip af drivhusgasser fra danske økonomiske 
aktiviteter: 
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25004 (0,5 side) 
 
Forbrugerprisindeks, inflation: 
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.a
sp?menu=y&maintable=PRIS9&pxfile=201911616110237299376PR
IS9.px&gr_type=0&PLanguage=0 (1 side) 
 
Antal af nytilmeldte ledige fra 9. marts til 24. marts i hvert af årene 
2015-2020 
https://www.dr.dk/nyheder/penge/coronakrise-forlaenger-jobkoee
n-antallet-af-nye-ledige-runder-40000 
(0,5 sider) 
 
Statistik: Udviklingen i personer over 65 år. Fra: I al ubemærkethed 
har politikerne lagt kursen om for velfærdsstaten, Information, 19. 
sep. 2018  
(0,5 sider) 
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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
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Statistik: Udviklingen i personer over 75 år. Fra: I al ubemærkethed 
har politikerne lagt kursen om for velfærdsstaten, Information, 19. 
sep. 2018 (1 side) 
 
Eksport af varer til det indre marked 2015, Danmarks statistik 2016 
(1 side) 
 
Eksport af varer og tjenester 2015, Danmarks statistik 2016  
(1 side) 
 
Eu’s frie bevægelighed splitter vælgerne, Emma Qvirin Holst, Altinget, 
29. september 2016 (meningsmåling) 
(1 side) 
 
Befolkningens høejste fuldførte uddannelse, opgjort i mænd og kvinder, 
15-69, (2018) Luk samfundet op 3. udg., Columbus, København side 
19  
(0,5 sider) 
 
Gennemsnitlig disponibel indkomst for kvinder og mænd i Danmark. 
2013-2015. Kroner, (2018) Luk samfundet op 3. udg., Columbus, 
København side 20 (0,5 sider) 
 
Gennemsnitlig pensionsformue fordelt på årgange. 2015, (2018) Luk 
samfundet op 3. udg., Columbus, København side 19. (0,5 sider) 
 
Opstillede kandidater opgjort på køn ved folketingsvalg 1918-2015 – 
fra artiklen: 
https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/kenneth-thue-dansk
e-valg-har-ondt-i-ligestillingen (0,5 sider) 
 
Figurer om kønsforskelle i EU:  
Mænd og kvinder i deltidsstillinger fordelt på Holland, Danmark, 
Sverige og Tyskland, fra 2002-2018 (0,5 sider) 
 
Andel af børn under tre, som passes i institution eller dagpleje 
(fordelt på antal timer - grøn = 30 timer om ugen eller mere; orange = 
1-29 timer om ugen), europæiske lande, Eurostat (0,5 sider) 

https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/kenneth-thue-danske-valg-har-ondt-i-ligestillingen
https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/kenneth-thue-danske-valg-har-ondt-i-ligestillingen


 

 
Forskellen i pension mellem kvinder med hhv. 0, 1-2 og 3 børn og 
mænd, fordelt på europæiske lande (0,5 sider) 
 
Figur: undersøgelse i EU, hvor et af spørgsmålene var: En kvindes 
vigtigste rolle er at tage vare på hjemmet og familien. Er du enig eller 
uenig? (0,5 sider) 
 
Film/video/lyd: 
Krisetid i Europa - Fri bevægelighed  
https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-i-europa-fri-bevaegelighed/ (10 
sider) 
 
Podcast: ‘Genstart: Italiens nyttesløse nødråb” (fra torsdag d. 26. 
marts 2020) (5 sider) 
 
Du lytter til Politiken 2/4-2020: “Corona: Vismand vil give gavecheck 
til unge, fattige og ældre” (3 sider)  
 
Rammstein - Amerika: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM (2 sider) 
 
Klip: Trumps indsættelsestale 
https://www.youtube.com/watch?v=dIaoZqMrbCo&feature=emb_lo
go (1 side) 
 
Dansk Folkeparti “Herfra min verden går” 
https://www.youtube.com/watch?v=zmGTJ734uBA 
(1 side) 
Dit Demokrati | Hvordan lovgiver EU? 
https://www.youtube.com/watch?v=GXDR-KS7a2k&feature=youtu.b
e ( 1side) 
 
Gintberg på Kanten - Bulgarien: 
https://www.dr.dk/drtv/se/gintberg-paa-kanten_-bulgarien_110224 
(5 sider) 
 
Deadline: Pelle Dragsted og Jan E. Jørgensen diskuterer corona og 
politiske løsninger https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_184913  
(4 sider) 
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Mandagmorgen: Det kønsopdelte arbejdsmarked: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fnnpt_X-yw0 
(2 sider) 
 
  
  
ca. 150 sider  

Omfang 
  

48 lektioner af 50 minutter  

Særlige 
fokuspunkter 

Kernestof: 
● Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 
● Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder 

bæredygtig udvikling, og økonomisk styring nationalt og 
regionalt 

● Analyse af den økonomiske konjunkturer  
● Økonomisk politik  
● EU’s med fokus på økonomiske spørgsmål  
● Globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske 

udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og 
arbejdsmarkedsforhold 

● Metode 
 
Faglige mål:  

● 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 og dokumentere et politikområde, herunder 
betydningen af EU og globale forhold 

● Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 
● 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 

https://www.youtube.com/watch?v=Fnnpt_X-yw0


 

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 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/Individuel og 
gruppearbejde/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt 
arbejde/matrix/fremlæggelser/Screen-o-matic  

 


