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Forløb 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) 

 

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)  

 

https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=156
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=156
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=157
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=157
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=198
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=198


 

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 

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, personniveau, 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) 

 

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


 

Ca. 100 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:  

●  At 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 

  

 

  

Forløb 2 Den senmoderne vælger 

Indhold Grundbog:  

Bülow, Morten Winther m.fl. (2018): SamfNU C, Systime, e-bog: 

●  1.4.1 Faser før og efter modernisering 

●  1.4.2 Giddens og adskillelsen af tid og rum 

●   1.4.6 Bauman og det individualiserede samfund 

●  3.4 Aktuelle politiske skillelinjer 

●  3.4.1 Hvordan opstår nye partier  

●  3.4.2 Partiadfærd 

●  4.3 Hvordan træffer vi politiske beslutninger? 

●  4.3.2 Lovgivningsprocessen 

●  4.3.3 Når embedsmændene styrer 

●  5. Demokrati - Hvorfor og hvordan? 

●  5.1 Moderne demokrati 

●  5.1.1 Demokratiopfattelser 

●  6.3.1 Medier og meningsdannelse 

●  6.3.2 God kommunikation på nettet 

●  6.3.3 Overvågning 

 

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

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

 

https://samfnub.systime.dk/index.php?id=373#c2182
https://samfnub.systime.dk/?id=374
https://samfnub.systime.dk/?id=378
https://samfnub.systime.dk/?id=250
https://samfnub.systime.dk/?id=291
https://samfnub.systime.dk/?id=292
https://samfnub.systime.dk/?id=237
https://samfnub.systime.dk/?id=239
https://samfnub.systime.dk/?id=362
https://samfnub.systime.dk/?id=133
https://samfnub.systime.dk/?id=252
https://samfnub.systime.dk/?id=365
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=309#c1797
https://samfnub.systime.dk/?id=317
https://samfnub.systime.dk/?id=318
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=146


 

(Ca. 50 sider) 

 

Artikler: 

Elever: Frygten for at vælge forkert får unge til at gå i stå, Politiken, 17. okt 

2018 (1 side) 

 

Stress og angst og ensomhed: Vi  har skabt et samfund, der presser mange ud 

over kanten, Kristeligt Dagblad, 22. februar 2019 (3s)  

 

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. 

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:  
Når alting flyder, Information, 23.september 2010 
 
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)  

 

 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger


 

Ti stille kvinde, epsiode 1, DR2.  

(5 sider)  

 

ca. 70 sider 

Omfang ca. 30 lektioner af 50 minutter  

Særlige 

fokuspunkter 
●  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 

●  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/projektarbejdsform/skriftligt 

arbejde/individuel - og gruppearbejde/synopsistræning/quiz/CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Forløb 3 Det delte USA 

Indhold Grundbog:  

Brønnum, Peter m.fl. (2020) ‘USA’s udfordringer’, Forlaget Columbus, i-bog. 

●  1.7 Abstrakt nationalidentitet og national sammenhængskraft i det 

amerikanske samfund  

●  2.1.2 USA er et præsidentielt system med et liberalt demokrati 

●  2.1.3 Demokratiopfattelser i amerikansk politik 

●  2.4.3 Hvilke politiske holdninger og værdier repræsenterer de to 

partier? 

●  2.5.4 Sikre stater og svingstater 

●  2.6.1 Polarisering i Amerikansk politik 

●  2.6.2 Betydningen af negative campaigning og negative voting i 

amerikansk politik 

●  2.6.3 Medierne og politisk kommunikation i USA 

●  2.7.1 Parti(kandidat)- og vælgeradfærd i amerikansk politik 

●  3. Den amerikanske drøm og ulighed 

●  3.1 Den amerikanske drøm 

●  3.2.1 Uligheden i indkomst og formuer i USA bliver ved med at stige 

●  3.3.1 Ulighed, social ulighed og klasser i det amerikanske samfund 

●  3.3.5 Ulighed i politisk deltagelse 

●  3.3.2 Fattigdommen er dyb og omfattende i USA 

●  3.5.3 Faldende tillid reducerer social kapital og truer 

sammenhængskraften 

 

Hedegaard Jensen, Ole (2020) ‘Samfundsfag B’, Forlaget Systime 

●  9. Kultur og Politik i USA 

 

(ca. 50 sider) 

 

Artikler 

‘Analyse: Pludselig død er en kæmpe bombe i amerikansk præsidentvalg’, 

Berlingske Tidende, 19. september 2020 (3s) 

 

‘Ruth Bader Ginsburg er død - nu begynder kampen om den ledige plads’, TV2 

Nyhederne, 19. september 2020 (2s) 

 

‘Proud Boys har kuppet Fred Perry’s ikoniske polotrøje og gjort den til symbol 

på had’, Information, 10. oktober 2020 (5s) 

 

‘11 stater kan afgøre præsidentvalget i USA’, TV2,  29. oktober 2020 (8s) 

https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-10-29-11-stater-kan-afgoere-

https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-10-29-11-stater-kan-afgoere-praesidentvalget-i-usa


 

praesidentvalget-i-usa  

 

‘Grafik: Hvide, velhavende, mænd og ældre gav sejren til Trump’, DR, 

10.november 2016 (6s) 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/grafik-hvide-

velhavende-maend-og-aeldre-gav-sejren-til-trump  

 

‘Polariseringen er den største trussel mod USA’s corona-respons’, 

Kongressen.com, 15. juni 2020 (4s) 

https://www.kongressen.com/polariseringen-er-den-stoerste-trussel-

mod-usas-coronarespons/  

   

‘Avisledere: Præsidentvalg har splittet USA endnu mere’, jv.dk, 5. november 

2020 (2s) 

https://jv.dk/artikel/avisledere-pr%C3%A6sidentvalg-har-splittet-usa-

endnu-mere  

 

Videomateriale 

Reklamefilm fra NIKE 

https://www.youtube.com/watch?v=WW2yKSt2C_A&feature=emb_title  

 

DRTV: Trump’s Tweets: Alle kneb gælder  

https://www.dr.dk/drtv/se/trumps-tweets_-alle-kneb-gaelder_213096   

 

DRTV: ‘Fra Obama til Trump: Et splittet USA’, episode 3 

https://www.dr.dk/drtv/se/fra-obama-til-trump_-et-splittet-usa_167032  

 

Podcast: 

Genstart - ‘Snubletråde i stemmeboksen’ 

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/genstart-drs-

nyhedspodcast/id1500746737?l=da&i=1000496556098  

 

(ca. 40 sider) 

 

ca. 90 sider 

Omfang ca. 24 lektioner af 50 minutter  

https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-10-29-11-stater-kan-afgoere-praesidentvalget-i-usa
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/grafik-hvide-velhavende-maend-og-aeldre-gav-sejren-til-trump
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/grafik-hvide-velhavende-maend-og-aeldre-gav-sejren-til-trump
https://www.kongressen.com/polariseringen-er-den-stoerste-trussel-mod-usas-coronarespons/
https://www.kongressen.com/polariseringen-er-den-stoerste-trussel-mod-usas-coronarespons/
https://jv.dk/artikel/avisledere-pr%C3%A6sidentvalg-har-splittet-usa-endnu-mere
https://jv.dk/artikel/avisledere-pr%C3%A6sidentvalg-har-splittet-usa-endnu-mere
https://www.youtube.com/watch?v=WW2yKSt2C_A&feature=emb_title
https://www.dr.dk/drtv/se/trumps-tweets_-alle-kneb-gaelder_213096
https://www.dr.dk/drtv/se/fra-obama-til-trump_-et-splittet-usa_167032
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/genstart-drs-nyhedspodcast/id1500746737?l=da&i=1000496556098
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/genstart-drs-nyhedspodcast/id1500746737?l=da&i=1000496556098


 

Særlige 

fokuspunkter 
●  USA’s politiske system 

●  Partiadfærd 

●  Demokratiopfattelse i USA 

●  Vælgeradfærd 

●  Ulighed 

●  Polarisering 

●  Amerikanske medier 

 

Faglige mål:  

●  Almen forståelse for amerikansk politik og kendskab til det 

amerikanske politiske system 

●  Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner 

til at undersøge amerikansk politik samt præsidentvalget 2020 

●  Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet 

samt enkle teorier til at forklare og diskutere relevante 

problemstillinger i amerikansk politik (særligt ulighed og 

polarisering) 

●  Formulere faglige problemstillinger og kritisk vurdere og bearbejde 

dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, 

til at undersøge og diskutere problemstillinger 

●  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/projektarbejdsform/skriftligt 

arbejde/individuel - og gruppearbejde/synopsistræning/quiz/ 

 

  



 
 

Forløb 4 EU og Demokrati  

Indhold Grundbog  

Lundby, Søren Winther (2020): SamfNU B. Systime,  I-bog 

●  10. EU i Europa og verden - Løsning eller problem?  

https://samfnub.systime.dk/?id=298  

●  10.1. EU’s Grundlag  

https://samfnub.systime.dk/?id=322  

●  10.1.2. Europa i Verden  

https://samfnub.systime.dk/?id=324  

●  10.1.3. Europæisk integration  

https://samfnub.systime.dk/?id=326  

●  10.2. EU’s spilleregler  

https://samfnub.systime.dk/?id=327  

●  10.2.2. EU’s grundlov 

https://samfnub.systime.dk/?id=329  

●  10.2.4. EU’s magtdeling  

https://samfnub.systime.dk/?id=331  

  

 

(Ca. 30 sider) 

 

Supplerende: 

De danske EU-forbehold  

Udenrigsministeriet: https://um.dk/da/udenrigspolitik/eu/danmark-i-

eu/de-danske-eu-forbehold/ (2 sider)  

 

Skov, Oliver Boserup m.fl (2018): Samf på B. 2. Udgave, Forlaget Columbus 

- Figur 4.21: EU’s fælles beslutningsprocedure (1 side)  

 

Film/video/lyd: 

Krisetid i Europa - Brexit - Hvorfor vil briterne forlade EU? 

https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-i-europa-brexit-hvorfor-briterne-

forlade-eu/ (10 sider) 

 

EU’s historie, EU-Oplysningen  

https://www.youtube.com/watch?v=xEph8q-f59A (2 sider)  

 

EU’s institutioner, EU-Oplysningen  

https://www.youtube.com/watch?v=wKC7TFvtTXU (1 side)  

https://samfnub.systime.dk/?id=298
https://samfnub.systime.dk/?id=322
https://samfnub.systime.dk/?id=324
https://samfnub.systime.dk/?id=326
https://samfnub.systime.dk/?id=327
https://samfnub.systime.dk/?id=329
https://samfnub.systime.dk/?id=331
https://um.dk/da/udenrigspolitik/eu/danmark-i-eu/de-danske-eu-forbehold/
https://um.dk/da/udenrigspolitik/eu/danmark-i-eu/de-danske-eu-forbehold/
https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-i-europa-brexit-hvorfor-briterne-forlade-eu/
https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-i-europa-brexit-hvorfor-briterne-forlade-eu/
https://www.youtube.com/watch?v=xEph8q-f59A
https://www.youtube.com/watch?v=wKC7TFvtTXU


 

Hvad laver EU?, EU-Oplysningen 

https://www.youtube.com/watch?v=SXgMULXVTzc (1 side)  

 

Beslutningsproces i EU - eksempel med plastikposer  

https://www.youtube.com/watch?v=vLnvjSaEHHw (1 side) 

 

Historie: Det indre marked, Europa Parlamentet  

https://multimedia.europarl.europa.eu/da/history-european-single-

market_V001-0021_ev  (1 side)  

 
(ca. 19 sider)  
I alt 49 sider  

Omfang 12 lektioner af 50 minutter  

Særlige 

fokuspunkter 

Kernestof: 
●  Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, 

herunder de politiske systemer i Danmark og EU 
●  Magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter 

i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene 
●  EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark 

 

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 

●  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 

https://www.youtube.com/watch?v=SXgMULXVTzc
https://www.youtube.com/watch?v=vLnvjSaEHHw
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/history-european-single-market_V001-0021_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/history-european-single-market_V001-0021_ev


 

Væsentligste 

arbejdsformer 
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/Individuel og 

gruppearbejde/skriftligt arbejde/ 

 

 

 

  



 

 
  

Forløb 5 Økonomi og globalisering 

Indhold Grundbog  

Holleufer, Klaus (2020): SamfNU B. Systime,  I-bog 

●  9. Økonomi 

https://samfnub.systime.dk/?id=135 

●  9.1 Økonomisk sammenhæng og økonomiske mål  

https://samfnub.systime.dk/?id=147  

●  9.1.1 Økonomiske mål og målkonflikter  

https://samfnub.systime.dk/?id=148  

●  9.2 Økonomisk politik  

https://samfnub.systime.dk/?id=179  

●  9.2.1 Makroøkonomisk politik  

https://samfnub.systime.dk/?id=180  

●  9.2.2 Finanspolitik  

https://samfnub.systime.dk/?id=181  

●  9.2.3 Pengepolitik  

https://samfnub.systime.dk/?id=285  

●  9.3 Strukturpolitik og arbejdsmarkedet  

https://samfnub.systime.dk/?id=182  

●  9.3.1 Strukturpolitik  

https://samfnub.systime.dk/?id=183  

●  9.3.2 Arbejdsmarkedet  

https://samfnub.systime.dk/?id=184  

●  9.3.3 Arbejdsmarkedet og flexicurity  

https://samfnub.systime.dk/?id=186  

●  9.4 Danmark i den globale økonomi 

https://samfnub.systime.dk/?id=366  

●  9.4.2 EU og økonomisk politik  

https://samfnub.systime.dk/?id=369  

●  9.5 Økonomisk globalisering og konkurrenceevne  

https://samfnub.systime.dk/?id=367  

●  9.5.1 Årsager til økonomisk globalisering  

https://samfnub.systime.dk/?id=370  

●  9.5.2 Hvad betyder den økonomiske globalisering for Danmark?  

https://samfnub.systime.dk/?id=371  

●  9.5.3 Konkurrenceevne  

https://samfnub.systime.dk/?id=372  

(Ca. 50 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) 

 

På trods af genåbningen slår økonomer fast: Dansk økonomi står over for 

frit fald, dr.dk, Mikkel Jensen, 7 april 2020 (3 sider)  

 

Økonomer tvivler ikke: Staten bliver nødt til at føre ekspansiv 

finanspolitik, Altinget.dk, Rasmus Straka, 2 april 2020 (3 sider)  

 

Skillingerne fra skyerne, Anders And tegneserie (5 sider)  

 

 

Statistikker: 

Årligt nationalregnskab, hele økonomien, Danmarks statistik 2020 

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

finanser/aarligt-nationalregnskab/aarligt-nationalregnskab-hele-

oekonomien  (0,5 side) 

 

Registreret ledighed, Danmarks statistik 2020 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/arbejde-indkomst-og-

formue/arbejdsloeshed/registreret-ledighed  

(0,5 side) 

 

Figur over udviklingen i gini-koefficient i Danmark, Sverige, Tyskland og 

USA: https://www.berlingske.dk/kommentarer/ugens-tal-uligheden-

stiger-og-vi-boer-juble (1 side) 

 

Eu’s frie bevægelighed splitter vælgerne, Emma Qvirin Holst, Altinget, 29. 

september 2016 (meningsmåling) 

(1 side) 

 

Figurer om kønsforskelle i EU:  

Mænd og kvinder i deltidsstillinger fordelt på Holland, Danmark, Sverige 

og Tyskland, fra 2002-2018 (0,5 sider)  

 

 

Film/video/lyd: 

Krisetid i Europa - Fri bevægelighed  

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/nationalregnskab-og-offentlige-finanser/aarligt-nationalregnskab/aarligt-nationalregnskab-hele-oekonomien
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/nationalregnskab-og-offentlige-finanser/aarligt-nationalregnskab/aarligt-nationalregnskab-hele-oekonomien
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/nationalregnskab-og-offentlige-finanser/aarligt-nationalregnskab/aarligt-nationalregnskab-hele-oekonomien
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/arbejde-indkomst-og-formue/arbejdsloeshed/registreret-ledighed
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/arbejde-indkomst-og-formue/arbejdsloeshed/registreret-ledighed
https://www.berlingske.dk/kommentarer/ugens-tal-uligheden-stiger-og-vi-boer-juble
https://www.berlingske.dk/kommentarer/ugens-tal-uligheden-stiger-og-vi-boer-juble


 

https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-i-europa-fri-bevaegelighed/ (10 

sider) 

 

Deadline: Pelle Dragsted og Jan E. Jørgensen diskuterer corona og politiske 
løsninger https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_184913  
(4 sider) 
 
Den danske model, LO  
https://www.youtube.com/watch?v=MK6uyeqqlWA  
(1 side)  
 
Det økonomiske kredsløb og konjunktursvingninger  
https://www.youtube.com/watch?v=XZQdnJTeu5Q 

(3 sider)   
  

(ca. 36 sider)  
I alt: 86 sider   

Omfang 

  

28 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 
●  Globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i 

Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold. 
 

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 

●  Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i 

Danmark og EU og diskutere løsninger herpå  

●  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 

https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-i-europa-fri-bevaegelighed/
https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_184913
https://www.youtube.com/watch?v=MK6uyeqqlWA
https://www.youtube.com/watch?v=XZQdnJTeu5Q


 

●  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/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/ 

 


