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De klassiske ideologier, partier og forskellige politikker 

Titel 2 
Kriminalitet og straf 

Titel 3 Den danske økonomi i en Coronakrise 
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Side 2 af 6 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
Titel 1 

 

De klassiske ideologier, partier og forskellige politikker 

Indhold Kernestof: 
Luk samfundet op, udg 3: s. 18 (tekstboks om statistik), 108-116, 118-124 

Supplerende stof: 
Artikler: 
Er Danmark en velfærdsstat eller et velfærdssamfund? fra Kristelig Dagblad d. 10/9-2011 
“Konservativ - med og uden det liberale snit” fra Kristelig Dagblad d. 5/9-2011 
Uddrag af 5 ungdomspartiers principprogram: 
https://dsusoenderborg.wordpress.com/ideologi/ , 
https://ungdomsfront.dk/minimumsprogram , 
https://ungdomspartier.wordpress.com/partioversigt/liberal-alliances-ungdom/ , 
Untitled , http://radikalungdom.dk/wp-
content/uploads/2016/11/Principprogram.pdf ,  
“Danskerne har foretaget en markant højredrejning” Politiken d. 14/6-2016 
Hjemmesider: 
Overblik: Partierne i Danmark, værdipolitik: https://www.kristeligt-
dagblad.dk/politik-begyndere/overblik-partierne-i-danmark  
Vidoer om partiernes ideologi: https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-
1/partifilm/ideologier/ 
Lille film om fordelingspolitik: 
https://www.youtube.com/watch?v=9pZAsXErDWs 
Uddrag af Folketingspartiernes hjemmesider 
Statistik: 
Fra samfundsstatikstik 2019: Vælgernes vigtigste politik områder, Vælgernes politisk 
dagsorden 1973-2015, Mediernes dagsorden i valgkampen 2019 

 

Omfang 

 

21 lektioner a 50 min. Ca sidetal 47 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 

 Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at for-

klare og diskutere samfundsmæssige problemer 

 Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

 Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af di-

gitale hjælpemidler 

 Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med an-

vendelse af fagets begreber 

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

dialog. 

Kernestof: 

 Politiske partier i Danmark og politiske ideologier 

 Politiske aktørers dannelse af standpunkter eller holdninger 

 Molins model 

 Kvantitativ og kvalitativ metode 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, virtuelt arbejde, skriftligt arbejde 

https://dsusoenderborg.wordpress.com/ideologi/
https://ungdomsfront.dk/minimumsprogram
https://ungdomspartier.wordpress.com/partioversigt/liberal-alliances-ungdom/
https://konservativungdom.dk/wp-content/uploads/2019/06/politisk_program_KU_2019.pdf
http://radikalungdom.dk/wp-content/uploads/2016/11/Principprogram.pdf
http://radikalungdom.dk/wp-content/uploads/2016/11/Principprogram.pdf
https://www.kristeligt-dagblad.dk/politik-begyndere/overblik-partierne-i-danmark
https://www.kristeligt-dagblad.dk/politik-begyndere/overblik-partierne-i-danmark
https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-1/partifilm/ideologier/
https://www.luksamfundetop.dk/kapitel-1/kapitel-1/partifilm/ideologier/
https://www.youtube.com/watch?v=9pZAsXErDWs


 

 

Side 3 af 6 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
Titel 2 

 

Kriminalitet og straf 

Indhold Kernestof: 
Luk samfundet op, 3 udg. s. 18 (Metode – How to do) 30-38, 63-69, 101 
Kompendium: Kriminalitet og straf del 1: s. 2-8 
Kompendium: Kriminalitet og straf del 2: 2-7, 12-19 

Forskellige typer straf: hentet fra https://www.forbrydelseogstraf.dk/ 

Supplerende stof: 
Artikler: 
”Rekordlav kriminalitet i Danmark”, Berlingske Nyhedsbureau 18. januar 2013 
Får offeret også en chance til? Politiken d. 20/2 2012 
”Her er Meyers kriminelle kokke i dag”, BT d. 7. sep. 2013 
”Folk aner ikke, hvordan vi straffer”, Information3. oktober 2009 
Hjemmesider: 
Risiko og beskyttelsesfaktorer: 

https://vidensportal.dk/temaer/ungdomskriminalitet/risiko-og-

beskyttelsesfaktorer/risiko-og-beskyttelsesfaktorer 
Statistik: 
Recidivstatistik, Kriminalforsorgens Recidivstatistik 2012 
Film: 

”Straf gennem tiden”, hentet fra https://www.forbrydelseogstraf.dk/ 

”Straffens formål”, hentet fra https://www.forbrydelseogstraf.dk/ 
Bandekrigerne del 1, TV2 2013 

Straf for forbrydelser: https://www.youtube.com/watch?v=eB3xiFnsExk 
OM STRAFFENS FASTSÆTTELSE; SKÆRPENDE OG FORMILDENDE 
OMSTÆNDIGHEDER, https://ret.systime.dk/index.php?id=162  

 

Omfang 

 

21 lektioner a 50 min. Ca. sidetal: 70 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 

-Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at redegøre 

for aktuelle samfundsmæssige problemer og diskutere løsninger herpå 

-Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare 

og diskutere samfundsmæssige problemer  

-Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kul-

turelle mønstre 

-Formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende 

forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge 

-Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale 

hjælpemidler 

-Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse 

af fagets begreber 

Kernestof: 

-Identitetsdannelse og socialisering 

-Sociale og kulturelle forskelle 

-Kriminalitets og straf teorier 

-Kvantitativ og kvalitativ metode 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, virtuelt arbejde, skriftligt arbejde 

 

https://www.forbrydelseogstraf.dk/
https://vidensportal.dk/temaer/ungdomskriminalitet/risiko-og-beskyttelsesfaktorer/risiko-og-beskyttelsesfaktorer
https://vidensportal.dk/temaer/ungdomskriminalitet/risiko-og-beskyttelsesfaktorer/risiko-og-beskyttelsesfaktorer
https://www.forbrydelseogstraf.dk/
https://www.forbrydelseogstraf.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=eB3xiFnsExk
https://ret.systime.dk/index.php?id=162
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
Titel 3 

 

Den danske økonomi i en Coronakrise 

Indhold Kernestof: 
Luk samfundet op, 3 udg. s. 177-197, 201-211 
Supplerende stof: 
Artikler: 
Ekspert: Sådan kan coronavirus ramme dansk økonomi: 

https://www.altinget.dk/artikel/ekspert-om-coronavirus-saadan-kan-virussen-

ramme-danskernes-pengepung 
Finansministeren skal have fingeren på den finanspolitiske aftrækker: Information d. 30. 
marts 2020 (uddrag) 
Corona-krisen viser velfærdsstatens styrke: Solidaritet 26. marts 2020 (uddrag) 
Vanopslagh: Velfærdsstaten går ind i sin terminale fase — forbered dig på noget helt nyt: Ber-
lingske Mandag d. 28. oktober 2019 (uddrag) 
“Lige ret smuldrer”, Arbejderen.dk, d. 13. november 2018 
Hjemmesider: 
PENGEPOLITIK: 

http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/Sider/default.aspx 
Film: 
DRTV: TV-Avisen 18.30, EM aflyses pga. Coronavirus (uddrag) 

Bobler for begyndere: 

https://www.dr.dk/skole/matematik/udskoling/finanskrisen 
Multiplikatoreffekt og finanspolitik: 

https://www.youtube.com/watch?v=9M5Qe7t7nn4 
Statistik: 
Nøgletal, årligt nationalregnskab: 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/nationalregnskab-og-offentlige-

finanser/aarligt-nationalregnskab/noegletal-aarligt-nationalregnskab 
Stort set uændret AKU-ledighed i de seneste to år: 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30090 
Uændret inflation i Danmark - men stigning i EU: 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29675 
Stort overskud på betalingsbalancen i 2019: 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30380 
Flere grønne varer og tjenester, men ikke i 2018: 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29515 
Stort overskud på de offentlige finanser: 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29048 
“Hver tredje ville modtage ydelse, de ikke har behov for”, figur fra Ugebrevet A4 
17.07.2012 

Omfang 

 

27 lektioner a 50 min. Ca sidetal 52 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 

-Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare 

og diskutere samfundsmæssige problemer 

- Undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet 

-Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale 

hjælpemidler 

-Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse 

af fagets begreber 

https://www.altinget.dk/artikel/ekspert-om-coronavirus-saadan-kan-virussen-ramme-danskernes-pengepung
https://www.altinget.dk/artikel/ekspert-om-coronavirus-saadan-kan-virussen-ramme-danskernes-pengepung
http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/Sider/default.aspx
https://www.dr.dk/skole/matematik/udskoling/finanskrisen
https://www.youtube.com/watch?v=9M5Qe7t7nn4
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/nationalregnskab-og-offentlige-finanser/aarligt-nationalregnskab/noegletal-aarligt-nationalregnskab
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/nationalregnskab-og-offentlige-finanser/aarligt-nationalregnskab/noegletal-aarligt-nationalregnskab
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30090
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29675
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30380
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29515
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29048
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-Argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dia-

log. 

Kernestof: 

- Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 

- Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter 

- kvantitativ og kvalitativ metode. 

-Coronakrisens betydning for dansk økonomi 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuelt arbejde via Meet, skriftligt arbejde (Coronakrise betød udelukkende virtuelt 

arbejde) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 4 

 

Demokrati, medborgerskab og ligestilling 

Indhold Kernestof: 
Luk samfundet op, 3 udg. s. 125-131, 138-142, 147-154  
Supplerende stof: 
Artikler: 
Blå partier kræver større våben til magt kontrol under coronakrisen: Regeringen er meget, meget egenrå-
dig, Berlingske d. 16. april 2020  
Film: 
Vejen er lang, Mette Knudsen 2016 
Statistik: 
Mandatfordeling ved valg 2019: 
https://www.ft.dk/aktuelt/nyheder/2019/06/valgresultat  
Hjemmesider: 
Menneskeret.dk: Danmarks ligestilling til eksamen (uddrag): 
https://menneskeret.dk/nyheder/danmarks-ligestilling-eksamen 
Den store danske om ligestilling: 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Kvindesagen/ligestilling 

 

Omfang 

 

18 lektioner a 50 min. Ca sidetal 40 

Særlige fo-

kuspunkter 

Faglige mål: 

- Undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale for-

hold 

- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og 

diskutere samfundsmæssige problemer 

-Formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale hjæl-

pemidler 

-Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af 

fagets begreber 

-Argumentere for egne standpunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog. 

Kernestof: 

-Politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng 

-Politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herun-

der ligestilling mellem kønnene 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuelt arbejde via Meet, skriftligt arbejde (Coronakrise betød udelukkende virtuelt ar-

bejde) 

 

https://www.ft.dk/aktuelt/nyheder/2019/06/valgresultat
https://menneskeret.dk/nyheder/danmarks-ligestilling-eksamen
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Kvindesagen/ligestilling

