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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, 133-134 

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 ,  
“Debat: Maden skal på den politiske dagsorden”, Berlingske d. 13 august 2020 
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 
Folketingspartiernes valgvideoer fra 2019 (Uddrag) 
Statistik: 
“De mest populære politiske emner blandt vælgerne siden januar”, Mandag Morgen 
d. 8 september 2020 

 

Omfang 

 

24 lektioner a 50 min. Ca sidetal 49 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 

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

og diskutere samfundsmæssige problemer 

- Demonstrere viden om fagets identitet og metoder 

- 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 

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

log. 

Kernestof: 

- Politiske partier i Danmark og politiske ideologier 

- Politiske aktørers dannelse af standpunkter eller holdninger 

- Molins model 

- Vælgertyper 

- 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
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
Titel 2 

 

Den danske økonomi i en corona krise 

Indhold Kernestof: 
Luk samfundet op, 3 udg. s. 177-197 
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-tiltag, børn og politiet: Sådan vil regeringen fordele pengene i finansloven: 
https://www.dr.dk/nyheder/politik/corona-tiltag-boern-og-politiet-saadan-vil-
regeringen-fordele-pengene-i-finansloven  
“Økonomien efter corona vækker større frygt end sygdommen”, Jyllands-Posten d. 6. maj 
2020 
“Overvismand: Giv til dem, der forbruger mest”, Politiken d. 14. april 2020 
“Så hårdt kan coronakrisen ramme dansk økonomi”, Jyllands-Posten d. 28.03.2020 
Hjemmesider: 
PENGEPOLITIK: 

http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/Sider/default.aspx 

Tidslinje over corona tiltag: http://thinkeuropa.dk/politik/tidslinje-over-

coronakrisen-hvad-skete-der-og-hvornaar  

Donut teorien: https://xn--klimaogbredygtighed-

sxb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=195  
Film: 

Bobler for begyndere: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9M5Qe7t7nn4 

Uddrag: Nationalbankdirektøren udtaler sig om corona konsekvenser for væk-

sten: 

https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-18_30_-eu-praesenterer-ny-plan-for-

flygtninge-og-migranter_211639  
Præsentation af regeringens forslag til finansloven for 2021, Økonomisk Redegørelse og 

2025-ramme: youtube.com (uddrag) 

Tæt på sandheden: https://www.dr.dk/drtv/se/taet-paa-sandheden_-

hockeystavens-hemmelighed_171271 (Uddrag) 

Donut-teorien: https://www.ted.com/talks/kate_raworth  
Statistik: 
BNP og beskæftigelse: 
https://www.kl.dk/nyheder/makro-analyseenheden/nyt-om-dansk-
oekonomi/aktuelle-noegletal-uge-33-2020/  
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 

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
https://www.dr.dk/nyheder/politik/corona-tiltag-boern-og-politiet-saadan-vil-regeringen-fordele-pengene-i-finansloven
https://www.dr.dk/nyheder/politik/corona-tiltag-boern-og-politiet-saadan-vil-regeringen-fordele-pengene-i-finansloven
http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/Sider/default.aspx
http://thinkeuropa.dk/politik/tidslinje-over-coronakrisen-hvad-skete-der-og-hvornaar
http://thinkeuropa.dk/politik/tidslinje-over-coronakrisen-hvad-skete-der-og-hvornaar
https://klimaogbæredygtighed.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=195
https://klimaogbæredygtighed.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=195
https://www.dr.dk/skole/matematik/udskoling/finanskrisen
https://www.youtube.com/watch?v=9M5Qe7t7nn4
https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-18_30_-eu-praesenterer-ny-plan-for-flygtninge-og-migranter_211639
https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-18_30_-eu-praesenterer-ny-plan-for-flygtninge-og-migranter_211639
https://www.dr.dk/drtv/se/taet-paa-sandheden_-hockeystavens-hemmelighed_171271
https://www.dr.dk/drtv/se/taet-paa-sandheden_-hockeystavens-hemmelighed_171271
https://www.ted.com/talks/kate_raworth
https://www.kl.dk/nyheder/makro-analyseenheden/nyt-om-dansk-oekonomi/aktuelle-noegletal-uge-33-2020/
https://www.kl.dk/nyheder/makro-analyseenheden/nyt-om-dansk-oekonomi/aktuelle-noegletal-uge-33-2020/
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
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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:  

Omfang 

 

18 lektioner a 50 min. Ca sidetal 52 

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 kultu-

relle 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: 

- Forskellige arenaer for behovstilfredstillelse: Marked, stat og civilsamfund 

- Det økonomiske kredsløb 

- Konjunktursvingninger 

- Samfundsøkonomiske mål 

- Økonomiske styringsinstrumenter: Finans- og pengepolitik 

- kvantitativ og kvalitativ metode. 

- Coronakrisens betydning for dansk økonomi 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, virtuelt arbejde, skriftligt arbejde 

 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29515
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 
Titel 3 

 

Demokrati i Danmark og USA 
 

Indhold Kernestof: 
Luk samfundet op, 3 udg. s. 125-135, 138-142 
Supplerende stof: 
Artikler: 
“Nu vil Folketinget lukke Heunickes tvangsbeføjelser ned”, Berlingske d. 20 september. 
Hjemmesider: 

 
Statistik: 
Figur over mandatfordelingen, 11 maj 2019: Berlingske barometer 
Film: 

Præsidentkandidaterne første debat: DR.dk/undervisning, Uddrag fra dead-

line: Trump og Biden i kaotisk tv-duel 

Demokratiformer: https://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm  

 

Omfang 

 

18 lektioner a 50 min. Ca. sidetal 40 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 

- Undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og 

globale forhold 

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

re og diskutere samfundsmæssige problemer 

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

le hjælpemidler 

-Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anven-

delse af fagets begreber 

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

dialog. 

Kernestof: 

-Demokrati-former- og typer 

-Den parlamentariske styringskæde 

-Magtens tredeling 

-Parlamentarisme, positiv og negativ 

-Præsidentialisme 

-Beslutningsprocessen 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, virtuelt arbejde, skriftligt arbejde  

 

https://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 4 

 

Fattigdom, ulighed og den danske velfærdsmodel 
Dette forløb er intenderet dvs. ikke gennemført endnu 

Indhold Kernestof: 
Luk samfundet op, udg. 3, s. 30-38, 63-74, (95-98), 98-107, 201-216 
Supplerende stof: 
Artikler: 
 
Film: 
”Danskere lever under fattigdomsgrænse”: 
http://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr: 
mu:programcard:50bfdaca860d9a242c217d9a  
”Fattige danske børn - den usynlige arv”: 
http://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr: 
mu:programcard:54116ed9a11f9d0e2ca1c8c0  
Statistik: 
 
Hjemmesider: 

 

Omfang 

 

18 lektioner a 50 min, ca. 50 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 

- Undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og 

kulturelle mønstre 

- undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet 

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

re og diskutere samfundsmæssige problemer 

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

le hjælpemidler 

-Formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendel-

se af fagets begreber 

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

dialog. 

Kernestof: 

- Identitetsdannelse og socialisering 

- Sociale og kulturelle forskelle 

- Fattigdomsbegreber 

- Samfundstyper 

- Velfærdsmodeller 

- Velfærdsstatens udfordringer 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, virtuelt arbejde, skriftligt arbejde 

 

http://www.dr.dk/undervisning/mediaitem/urn:dr

