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Beskrivelse   af   det   enkelte   undervisningsforløb  

 

Titel   1  

  

Fake   News   –   Det   postfaktuelle   samfund?  



Indhold  Kernestof:  

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

- s.   135-137   Partier,   intereresseorganisationer   og  
græsrodsbevægelser  

- S.   50-53    Goffmann   (backstage,   frontstage),   brandig   og   image  

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

- 3.1.   +   3.1.1.    Ideologier  

- 3.3.-3.4.    Partier   og   skillelinjer  

- 3.4.2.:    Partiadfærd   (Molins   model)  

- 6.1.   -   6.1.2.    Medier   og   meningsdannelse,   medietyper   og   mediers  
betydning   i   demokratiet  

- 6.1.3:    Medier   og   meningsdannelse   i   et   magtperspektiv  

- 6.3.3.    Sandhed   og   løgn   på   nettet  

Hendricks,   Vincent   F.   &   Melsen,   Camilla   (2019)    Like ,   Center   for   Information  
og   Boblestudier   (CIBS),   Københavns   Universitet   

- s.   128-134:   Fake   news   og   informationskvalitet   
- s.   166-169:   Gruppepolarisering  

 

Beyer,   Mads   et   al.,   (2017)    Samfundsfag   C,    Systime,   Aarhus  

- Det   postfaktuelle   samfund  

 

Tekst   om   vælgervandringer   (Emils   tekst),  
https://docs.google.com/document/d/1fSrHsgZC6y3urXEDxAS9gE7nXvDvy7 
RnfLn8zWIas74/edit?usp=sharing   

 

Supplerende   stof:  

Genkend   en   ideologi:     https://www.vucdigital.dk/samf_ideologi/ideologi.html  

Værdipolitik   og   fordelingspolitik:  
https://www.vucdigital.dk/samf_partier/partier_fri.html   

 

Film:   Dagbog   fra   midten,   af   Christoffer   Guldbrandtsen  

  

Uddrag   af   kronik:   ”Fædreland   og   frihed”,   fra   Berlingske,   Rasmus   Jarlov  

29.05.2012  

https://docs.google.com/document/d/18FsRrFGXd1hufjrtIuPS56q_3UInpEsAD_hbrCOvV-s/edit?usp=sharing
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=165
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=246&L=0
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=292
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=306
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=306
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=309
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=318#c1850
https://digitaluddannelse.org/wp-content/uploads/2019/06/DUDE-LIKE-DIGITAL-VERSION-MAJ-2019-.pdf
https://docs.google.com/document/d/1l-_zZ7uHED3uw5u_Pntv9hzexI4j8MWLPXgQwHhSbWM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fSrHsgZC6y3urXEDxAS9gE7nXvDvy7RnfLn8zWIas74/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fSrHsgZC6y3urXEDxAS9gE7nXvDvy7RnfLn8zWIas74/edit?usp=sharing
https://www.vucdigital.dk/samf_ideologi/ideologi.html
https://www.vucdigital.dk/samf_partier/partier_fri.html


 

 

Uddrag   af   debatindlæg:   ”At   man   skal   være   økonomisk   ansvarlig   er   en  
banalitet”,   Information,   Johanne   Schmidt   Nielsen,   Information,   23.01.2012  

 

Valgresultat,     https://politiken.dk/indland/politik/FV19/fv19resultater/  
Politiken.dk  

 

Det   nye   danmarkskort   efter   valget,   dr.dk,  
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/folketingsvalg-2019  

 

Vælgervandringer,   dr.dk,   5.06.2019     https://llk.dk/spuye9  

 
Artikel   fra   DenKorteAvis:     Det   sker   i   dagens   Danmark:   Bevæbnede  
bandemedlemmer   stopper   åbenlyst   folk   på   Nørrebro   og   kontrollerer   dem ,  
28.09.2019   

Undersøgelse   af   eget   Facebook   feed  

 

Selvvalgte   mediers   dækning   af   Mette   Frederiksens   åbningstale   (Folketinget  
2019)  

 

Junkmedier   spreder   frygt   for   indvandring   og   stjæler   indhold ,   Politiken.dk,   17.  
april,   2019  

 

Opdag   falske   nyheder   med   5   kritiske   spørgsmål ,   dr.dk   (youtube)  

 

Uddannelse   er   våbnet   mod   falske   nyheder ,   Vincent   F.   Hendricks   på   youtube  

 

Smed   Trump   virkelig   en   baby   ud   fra   vælgermøde? ,   Klip   om   fake   news   fra  
DR.  

Hans   Rosling:   Man   kan   ikke   bruge   medierne   til   at   forstå   verden ,   DR2,  
Deadline.   

Dit   demokrati:   Politik   og   medier ,   Folketinget   TV  

 

  Artikel   og   video:    Falsk   Lars   Løkke   (om   deep   fake)   

https://politiken.dk/indland/politik/FV19/fv19resultater/
https://politiken.dk/indland/politik/FV19/fv19resultater/
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/folketingsvalg-2019
https://llk.dk/spuye9
https://denkorteavis.dk/2019/det-sker-i-dagens-danmark-bevaebnede-bandemedlemmer-stopper-aabenlyst-folk-paa-noerrebro-og-kontrollerer-dem/
https://denkorteavis.dk/2019/det-sker-i-dagens-danmark-bevaebnede-bandemedlemmer-stopper-aabenlyst-folk-paa-noerrebro-og-kontrollerer-dem/
https://politiken.dk/kultur/medier/art7148310/Junkmedier-spreder-frygt-for-indvandring-og-stj%C3%A6ler-indhold
https://www.youtube.com/watch?v=4e0A2IzCTHs
https://www.youtube.com/watch?v=TE1HxDv4aOI
https://www.youtube.com/watch?v=jVxQu7XrnEw
https://www.youtube.com/watch?v=bcpjl0mxRvs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=M4cAbtrYRJk
https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/video-falsk-lars-loekke-lover-kaempe-bonus-til-alle-danskere?fbclid=IwAR10yh3UT00k9_qW3n6zcW3UVOjNJUANjRyM6Qnw9ynBbAeAXRtakHzlq7w#!/


 

Artikel:    Nej,   Facebook   viser   dig   ikke   kun   opslag   fra   de   samme   25   venner ,  
Thomas   Hedin,   Mandag   Morgen,   15.08.2018   

Artikel:    Ekspert   vi   lukker   os   inde   i   ekkokamre   med   vores   meningsfæller ,  
David   Rebouh,   dr.dk,   2.01.2017  

 

  

  

  

  

Omfang  

  

33%  

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/nej-facebook-viser-dig-ikke-kun-opslag-fra-de-samme-25-venner
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/nej-facebook-viser-dig-ikke-kun-opslag-fra-de-samme-25-venner


Særlige  
fokuspunk 
ter  

Kernestof :  

-    politisk   meningsdannelse   og   medier,   herunder  

   adfærd   på   de   sociale   medier  

- politiske   ideologier,   skillelinjer   og  

   partiadfærd  

- kvantitativ   og   kvalitativ   metode  

Begreber:  

- Ideologierne   (socialisme,   konservatisme,   liberalisme)  
- Partierne  
- Værdiolitik   og   fordelingspolitik  
- Issuevoting  
- Marginalvælger/kernevælger  
- Molins   model  
- Skala   over   informationskvalitet  
- Fake   news  
- Ekkokamre  
- Misinformation   og   disinformation  
- Det   postfaktuelle   samfund  
- Nyhedskriterier  
- Demokrati  
- Magtens   tredeling   
- Mediernes   rolle   i   demokratiet   (vagthund,   jagthund,   skødehund)  
- Forskellen   på   massemedier,   nichemedier   og   sociale   medier  
- Framing,   priming,   spin  
- Medialisering  
- Forholdet   mellem   medier,   borgere   og   politikere  
- Polarisering  
- Goffmann:   Face,   Fronstage,   backstage  
- Image   og   branding  
- Identitet  

 

 

Forløbets   fokus  

Stor   fokus   på   at   udvikle   elevernes   evne   til   kritisk   stillingtagen   og   tænkning   i  

   dette   forløb.   Idéen   var   at   dette   ville   give   dem   et   godt   fundament   til   at   begå  

   sig   i   den   verden   der   omgiver   dem,   samt   at   få   dem   til   at   forholde   sig   kritisk  

   og   undersøgende   til   det   materiale   de   møder   fagligt.   

    



  

  

  

  

  

  

  

  

Væsentlig 
ste  
arbejdsfor 
mer  

klasseundervisning/virtuelle   arbejdsformer/skriftligt   arbejde/undersøgelse   af  
egen   hverdag   og   verden  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Titel   2  

  

Globalisering   og   økonomi  



Indhold  Kernestof:  

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

- Magtressourcer  
- Markedsmekanismen   og   økonomiske   systemer  
- Det   økonomiske   kredsløb  

 

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

- 9.1.    Økonomiske   mål   og   målkonflikter  

- 9.2.-9.2.3:    Økonomisk   politik  

- 9.4,   9.4.1.,   9.4.2.:    Danmark   i   den   globale   økonomi   -   EU  

- 7.1.   (hele   kapitlet):    Velfærdsmodeller  

- 7.3.3:    Trusler   mod   velfærdsstaten  

 

Beyer,   Mads   et   al.,   (2017)    Samfundsfag   C,    Systime,   Aarhus  

- Globalisering   (grundtekst   i   forløbet)   s.   298-314  

Tekst   om   vælgervandringer   (Emils   tekst),  
https://docs.google.com/document/d/1fSrHsgZC6y3urXEDxAS9gE7nXvDvy7 
RnfLn8zWIas74/edit?usp=sharing   

 

Supplerende   stof:  

Artikel:   Globalisering   skal   give   alle   et   bedre   liv,   Lars   Løkke   Rasmussen,  
Berlingske.dk,   07.06.2017   

 

Artikel:    Det   er   et   falsum   at   globaliseringen   er   et   stort   problem,   som  
danskerne   gør   oprør   mod ,   Kristine   Korsgaard,   Altinget.dk,   02.01.2018   

 

Artikel:    Gevinsterne   af   globaliseringen   kommer   ikke   af   sig   selv ,   Lars  
Andersen,   Arberjdnes   Erhvervsråd,   01.12.2018  

Artikel:   Udlandet   misunder   den   danske   velfærdsmodel,   Peter   Hummelgaard  
Thomsen,    Politiken,   18.12.14  

 

Statistik:    Danmarks   Statistik   om   outsourcing  

 

Klip   fra   Økonomi   for   Dummies,   Dr.dk   (uddrag   af   afsnit   1   om   vækst   og   om  

https://docs.google.com/document/d/1sF7k2Pyyb-r7ENrD_YbtHfpBmxPTZI_6UrKBdAlP_0E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nVfn1-newnlmB7QXGLlmQJIoxwy0C4Qo0ElNbpo50_4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16UjXJcx5lQVnQ02EvC_fIBG3AkmdYyR33h7X6HJzq_s/edit?usp=sharing
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=148
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=180
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=366&L=0
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=212
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=223
https://classroom.google.com/w/Mzc0MjA1NDkxMjla/t/all
https://docs.google.com/document/d/1fSrHsgZC6y3urXEDxAS9gE7nXvDvy7RnfLn8zWIas74/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fSrHsgZC6y3urXEDxAS9gE7nXvDvy7RnfLn8zWIas74/edit?usp=sharing
https://www.altinget.dk/artikel/det-er-et-falsum-at-globaliseringen-er-et-stort-problem-som-danskerne-goer-oproer-imod
https://www.altinget.dk/artikel/det-er-et-falsum-at-globaliseringen-er-et-stort-problem-som-danskerne-goer-oproer-imod
https://www.ae.dk/artikler/gevinsterne-af-globalisering-kommer-ikke-af-sig-selv
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivet-paa-tvaers/globalisering/outsourcing


inflation)  

 

  

  

  

Omfang  

  

33%  

Særlige  
fokuspun 
kter  

Kernestof :  

Kernestof:  
- politiske   beslutningsprocesser   i   Danmark   i   en   global   sammenhæng,  

herunder   de   politiske   systemer   i   Danmark   og   EU.   
- 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.  
- komparativ,   kvantitativ   og   kvalitativ   metode.  

Begreber:  

- danskernes   og   europæernes   syn   på   globalisering   og   årsager   hertil  
- Økonomisk,   kulturel   og   politisk   globalisering  
- Outsourcing  
- Trusler   og   muligheder   ifht   globalisering  
- Frihandel   
- Eksport   og   import  
- Told   og   toldmure  
- BNP  
- Handelsintensitet  
- Multinationale   virksomheder  
- Gensidig   afhængighed   (interdependens)  
- Suverænitet  
- Stordriftsfordele  
- Fordele   og   ulemper   ved   globaliseringen   (optimister   og   pessimister)   
- Internationale   Organisationer   (EU,   FN,   Nato,   OECD;   WTO)  
- Magtressourcer:   blød   magt,   hård   magt   
- Det   økonomiske   kredsløb  
- De   økonomiske   mål   
- Økonomisk   politik   (finanspolitik   og   pengepolitik)   og   hvordan   det  

påvirker   kredsløb   og   mål.   
- Velfærdsmodellerne   (universel,   residuell,   korporativ/selektiv)  
- Udbud,   efterspørgsel,   markedsmekanisme  



- Planøkonomi   og   markedsøkonomi  
- Lavkonjunktur   og   højkonjunktur  
- EU’s   indre   marked  

Forløbets   fokus  

Her   var   der   meget   fokus   på   økonomi   og   særligt   på,   hvordan   globaliseringen  
påvirker   dansk   økonomi.   Vi   så   på   både   kulturel,   politisk   og   økonomisk  
globalisering   -   med   særlig   vægt   på   det   sidste.   Her   blev   EU,   kredsløbet   og  
velfærdsmodellerne   også   gennemgået.  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

Væsentlig 
ste  
arbejdsfor 
mer  

klasseundervisning/virtuelle   arbejdsformer/skriftligt   arbejde/undersøgelse   af  
egen   hverdag   og   verden  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Titel   3  

  

Integration  



Indhold  Kernestof:  

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

https://samfnub.systime.dk/?id=p130  
https://samfnub.systime.dk/?id=p139  
https://samfnub.systime.dk/?id=p141  
 
Social   arv   og   uddannelse  
https://samfnub.systime.dk/?id=p154  
 
Aktuelle   politiske   skillelinjer:   
3.4   Aktuelle   politiske   skillelinjer   |   SamfNU   B   (Læreplan   2017)   
 
Blinkenbeg,   Kåre   &   Breindahl,   Jens   (2020)   Samfundsfag   til   HF,   Systime,  
Aarhus,   
Integration,   segregation,   assimilation     StHF   12.3   
 
Politisk-   økonomisk   og   social   integration  
https://samfundsfagtilhf.systime.dk/?id=p222&L=0  
https://samfundsfagtilhf.systime.dk/?id=p248&L=0  
https://samfundsfagtilhf.systime.dk/?id=p249&L=0  
 

Social   arv   og   Bourdieus   teori  

   h�ps://samfundsfag�lhf.sys�me.dk/index.php?id=155    (afsnit   5,   5.1   og   5.2)  

 

Bysociologi   (2015)   side   74-76  
Stedsbestemt   socialisation.pdf  

Skov,   Oliver   Boserup   (2013)   Samf   på   B,   Columbus  

Anerkendelse  

Magt   og   magtformer  

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

-    https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=173  

Indvandring   i   Danmark  

https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p162  

Christiansen,   Peter   Munk,   Demokrati,   magt   og   politik   i   Danmark,   Gyldendal,  
Danskerne   og   truslerne   fra   indvandring:   Hvad   påvirker   holdningerne?  
https://demokratimagtogpolitik.ibog.gyldendal.dk/?id=198  

https://samfnub.systime.dk/?id=p130
https://samfnub.systime.dk/?id=p139
https://samfnub.systime.dk/?id=p141
https://samfnub.systime.dk/?id=p154
https://samfnub.systime.dk/?id=250
https://samfundsfagtilhf.systime.dk/?id=p250&L=0
https://samfundsfagtilhf.systime.dk/?id=p222&L=0
https://samfundsfagtilhf.systime.dk/?id=p248&L=0
https://samfundsfagtilhf.systime.dk/?id=p249&L=0
https://samfundsfagtilhf.systime.dk/index.php?id=155
https://drive.google.com/open?id=13NezLCLHw6Vh7ICzNgb_mQ62B5PInpMw
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=173
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p162
https://demokratimagtogpolitik.ibog.gyldendal.dk/?id=198


Supplerende   stof:  

DR   2020  

Indefra   med   Anders   Agger:   Sæson   7   –   Ghetto   |   Se   online   her  
 
DR   2019  
Angrebet   -   Omars   vej   til   Krudttønden:   Sæson   1   |   Se   online   her  

  

Luk   samfundet   op   2020  

   Aydin   Soei   om   modborgerskab   -   Luk   samfundet   op!  

  

DR   2017  

Rodløs:   Sæson   1   –   1.   episode   |   Se   online   her  

Rodløs:   Sæson   1   –   6.   episode   |   Se   online   her  
 
DR   2020  
Ali   og   hans   brødre   |   Se   online   her  
 
DR   2017  
Barndom   på   bistand   sæson   1   afsnit   2  

Barndom   på   bistand:   Sæson   1   –   2.   episode   |   Se   online   her  

 

Bjerril,   Sebatian   (2017)   Folkeskolen.dk  
Udviklingen   fortsætter:   10.   år   i   træk   med   færre   elever   i   folkeskolen  
 
Redanz,   Mille   (2019)   Fagbladet3f  
Undersøgelse:   Skolerne   bliver   mere   opdelt   efter   indkomst  
 
 
Danmarks   Statistik   (2018)  
Fordeling   af   elever   i   folkeskolen   og   fri-   og   privatskoler  
 
Regeringen   2018  
Ét   Danmark   uden   parallelsamfund   –   Ingen   ghettoer   i   2030  
 
Ringgård,   Anne   (2014)   Det   er   umuligt   at   tale   neutralt   om   indvandrer,  
Videnskab.dk  

https://www.dr.dk/drtv/se/indefra-med-anders-agger_-ghetto_140317
https://www.dr.dk/drtv/serie/angrebet-_-omars-vej-til-krudttoenden_171857
https://vimeo.com/223742130
https://www.dr.dk/drtv/se/rodloes_47454
https://www.dr.dk/drtv/se/rodloes_47493
https://www.dr.dk/drtv/program/ali-og-hans-broedre_64947
https://www.dr.dk/drtv/se/barndom-paa-bistand_48865
https://www.folkeskolen.dk/601908/udviklingen-fortsaetter-10-aar-i-traek-med-faerre-elever-i-folkeskolen
https://fagbladet3f.dk/artikel/skolerne-bliver-mere-opdelt-efter-indkomst
https://www.regeringen.dk/media/4937/publikation_%C3%A9t-danmark-uden-parallelsamfund.pdf


https://videnskab.dk/kultur-samfund/det-er-umuligt-tale-neutralt-om-ind 
vandrere?fbclid=IwAR05Pg19N1odcT0Re2jkTyiuHD6VuzaeBIWlpIVZEO 
9q2SC4ewztDndBJp8  
 

Mosbech,   Hakon   (2019)   ” Hvordan   går   det   med   etniske   minoriteters  
kriminalitet?   (Hint:   anderledes   end   hvad   81%   af   danskerne   tror.  
Zetland.dk  

https://www.zetland.dk/historie/sen2WwRk-m8YxXBab-5d4e3?fbclid=IwAR3 
gkKxjOeHdbjAC5LHZlx5tZRRsdOTahRkwaj0JlrWYzntY-2fbu0NvPDQ   

At   vokse   op   med   flere   kulturer  
KulturNu.   Kulturmøder,   ungdomskultur   og   integration   afsnit   5.6,   Columbus  
https://docs.google.com/document/d/1kAlwVrfFcRhhaEWacym9MnsKm8xiG 
aWFZQzpq4_PHCk/edit#  
 
Ringgaard,   Anne   (2014)   Videnskab.dk  
Unge   med   indvandrerbaggrund   er   splittede   mellem   to   liv  
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Statistik   om   beskæftigelse   2020    Beskæftigelse  

 
 

Omfang  

  

33%  

Særlige  
fokuspun 
kter  

Begreber:  

-Integration,   Assimilation,   segregation  

-Politisk-,   økonomisk-   og   social   integration  

-Magt,   direkte   magt,   indirekte   magt,   diskursiv   magt,   institutionel   magt  

-Anerkendelse,   emotionel   anerkendelse,   retlig   anerkendelse,   social  
anerkendelse  

-Medborgerskab,   modborgerskab  

-Socialisation,   primær   socialisation,   sekundær   socialisation,   stedbestemt  
socialisation  

-Identitet,   renidentitet,   bindestregsidentitet,   kreolsk   identitet  

-   Social   arv,   mønsterbryder,   

-   Økonomisk   kapital,   kulturel   kapital,   social   kapital,   Habitus  

-   klassekammerateffekten  

-   Aktuelle   politisk   skillelinjer,   Værdie   politik   og   fordellingspolitik  

-   kultur   og   kulturmøder  

-   Gentrificering  

-   Frygtkultur  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/beskaeftigelse


Væsentlig 
ste  
arbejdsfor 
mer  

klasseundervisning/virtuelle   arbejdsformer/skriftligt   arbejde/undersøgelse   af  
egen   hverdag   og   verden  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Forløbene   er   ikke   helt   færdige   da   der   stadig   er   en   måned   tilbage   af   undervisningen.   Der   vil  
blive   repeteret   med   en   Corona   vinkel   i   den   sidste   måned.  

 

 

 


