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Titel 1 Køn og ligestilling

Indhold [Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet
undervisningsmateriale fordelt på kernestof  og supplerendestof]

Kernestof
sociologi: Bûlow, Helle Hauge m.fl., SamfNU B, Systime, afsnit 1.
(Mikrosociologi, makrosocialogi),1.4 og 1.4.1 (traditionel, moderne,
senmoderne samfund); afsnit 1.4.4 (socialkaraktererne) afsnit 1.1: 7-14
(socialiseringsformer, social og biologisk arv, normindlæring og
anerkendelse);
Ideologier og politik: Bûlow, Helle Hauge m.fl., SamfNU B, Systime, 3.1;
3.1.1; hele afsnit 3.2  (liberalisme, konservatisme, socialisme); afsnit 3.3-3.4
(folkestyrets politiske familier, politiske skillelinjer: værdi- og
fordelingspolitik)
EU: Bûlow, Helle Hauge m.fl., SamfNU B, Systime, afsnit 10, 10.1; 10.1.1;
10.1.3 (europæisk integration), hele afsnit 10.2 om Eus institutioner og
spilleregler (8 sider)
- Brøndum, Peter og Hansen, Thor Banke, Luk samfundet op, 2017
Columbus, 67-77 (identitetsdannelse i det senmoderne samfund, Giddens
og Ziehe)
- Anna Storr-Hansen, Kia Ditlevsen, Tine Studstrup: 2017, Columbus, s.
62-63 (biologisk eller socialt køn), 85-91 (magtbegreberne og køn),
113-126 (ideologi og feminisme; minus diverse bokse); s. 117
(lighedsbegreber)
- Antoft m.fl: SociologiNU, 2015, Systime, s. 126-129 (maskulinitet)

Supplerende stof
Artikler

- www.dr.dk/nyheder 08. MAR. 2017: Feminist og forfatter: Vi opdrager
ikke piger og drenge ens (2)

- Berlingske Tidende d. 04. december 2016 Flere end hver tredje mand tager
slet ingen barselsorlov

- dr.dk. 31. august 2020, Corona-tiltag, børn og politiet: Sådan vil
regeringen fordele pengene i finansloven,

- Berlingske Tidende d. 29. juli 2015: Puritanisme, ja tak (2)
- Berlingske Tidende d. 05. august 2015, Frisindets fjender (3)
- Dagbladet Information 7. august 2009 ’Kønskvoter er luksuskvinders

luksusproblemer’
-

Statistik

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


- Eleverne skulle selv undersøge om der er ligestilling i Danmark ud
fra selvfundet statistik på  Danmarks Statitstik
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/ligestilling/lige
stillingswebsite

- Diagram over besøg hos lægen opdelt på mænd og kvinder, Kilde:

https://piopio.dk/tabermaendene-maends-sundhed-skranter

- Andelen af  børn i daginstitution igennem tiderne,Skaaning, Jakob:
“Offentlig børnepasning igennem tiderne” DR.dk

Film, tv, podcast
- Skam afsnit 1 (30 min)
- Debat mellem kønsforsker og biologi, Deadline, 10-06-2009
- DR2 uden køn

https://www.dr.dk/tv/se/dr2-uden-skrald/dr2-uden/dr2-uden-ko
en

- Girls toys vs boytoys, BBC 2017
https://www.youtube.com/watch?feature=emb_logo&v=nWu44
AqF0iI (1)

- DR2, 06-11-2014, Ti stille kvinde (30 min)
- diverse billeder af  mænd, som eleverne skulle kategorisereefter

status
- socialdemokratiet: “vi er på børnenes hold”
- Deadline, dr2, 26. januar 2019, debat om EUs nye barselsregler mellem

radikal og LA’er

- Uddrag af  Sofie Lindes tale ved Zulu galla award omMeToo oplevelse
https://underholdning.tv2.dk/video/aEJVV2NqV2lvb3l3WEt1dElENn
lhN19oUHFJdl9xckE

- TV-Avisen 19. oktober første 10 min (Frank Jensen trækker sig fra
politik)

- Undervisningsfilm fra Folketinget:
https://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm (Hvad er
et parti? Hvad er Finansloven?)

Omfang ca. 25%

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/ligestilling/ligestillingswebsite
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/ligestilling/ligestillingswebsite
https://piopio.dk/tabermaendene-maends-sundhed-skranter
https://piopio.dk/tabermaendene-maends-sundhed-skranter
https://www.dr.dk/drtv/se/skam_57456
https://www.dr.dk/tv/se/dr2-uden-skrald/dr2-uden/dr2-uden-koen
https://www.dr.dk/tv/se/dr2-uden-skrald/dr2-uden/dr2-uden-koen
https://www.youtube.com/watch?feature=emb_logo&v=nWu44AqF0iI
https://www.youtube.com/watch?feature=emb_logo&v=nWu44AqF0iI
https://www.youtube.com/watch?v=OgAz_h6u60E&feature=youtu.be
https://underholdning.tv2.dk/video/aEJVV2NqV2lvb3l3WEt1dElENnlhN19oUHFJdl9xckE
https://underholdning.tv2.dk/video/aEJVV2NqV2lvb3l3WEt1dElENnlhN19oUHFJdl9xckE
https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen_216479
https://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm


Særlige
fokuspunkter

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål,
progression]

̶ identitetsdannelse og socialisering
- ligestilling mellem kønnene
- politiske ideologier, skillelinjer, partier

̶ magtbegreber 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 og EU.

- kvantitativ og kvalitativ metode.

Centrale begreber i forløbet:

● Aktør- struktur
● Mikro - og mikrosociologi
● Identitetsdannelsei det senmoderne samfund (individualisering,

aftraditionalisering, Adskillelse af  tid og rum
● Udlejring af  sociale relationer
● Øget refleksivitet
● Identitet
● socialisering (primær, sekundær, dobbelt, multi)
● biologisk og social arv
● normer, sanktioner
● kønsneutral opdragelse
● biologisk køn, socialkonstruktivistisk køn
● Maskulinitet
● Magtbegreber (direkte, inddirekte og strukturel magt)
● de klassiske ideologier, partier i Folketinget, værdi- og

fordelingspolitik
● lighedsbegreber og kønskonservatisme, liberalfeminisme,

socialistisk feminisme
● EU, historie, mål, europæisk integration i bredden og dybden,

overstatsligt og mellemstatsligt samarbejde, EUs institutioner,
magtdeling og  beslutningsprocedure

● Metoo 2. bølge



Væsentligste
arbejdsformer

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde]

Træning af  taksonomi.

Eleverne har arbejdet med at undersøge og dokumentere diverse forskelle
på køn rent økonomisk, politisk, sundhedsmæssigt og i privatsfæren

Tur til Nationalmuseet og få rundvisning i emnet: Sex gennem 300 år.
Debatcirkel.

EU konference (rollespil)

Fællesdag med psykologi, hvor der blev lavet interview og stamtræer,
selvportrætter med inddragelse af  bl.a. Bourdieuskapitaler og overvejelser
om fremtidens profession. Projektet blev skriftlig dokumenteret og
fremlagt i grupper.

Beskrivelse af  det enkelte undervisningsforløb

Titel 2 Det splittede USA



Indhold [Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet
undervisningsmateriale fordelt på kernestof  og supplerendestof]

Kernestof:

Ole Hedegaard Jensen, Det politiske system i USA, video, Systime,
https://www.youtube.com/watch?v=9gPa2LA2Hso (4 min)

.Skov, oliver Boserup: Samf  på B, 2. udg. s. 104-107 (magtens tredeling, positiv-
og negativ parlamentarisme, præsidentialisme)

Jakob Glenstrup Jensby og Peter Brøndum Ulighedens mange ansigter afsnit 1.4,
2. udg. (Ginikoefficient og lorenzkurve)
Bûlow, Helle Hauge m.fl., SamfNU B, Systime, afsnit 7-7.1.4 (ialt 11 sider, de tre
velfærdsmodeller)

Peter Nedergaard: USAs samfund, politik og økonomi, systime, 2020, kap 2.4:
Figurer over Ideologiske orienteringer i amerikansk og dansk politik

Brøndum, Peter og Hansen, Thor Banke, Luk samfundet op, 2017 Columbus,
afsnit 6.4  (Valg, forholdstalsvalg, flertalsvalg i enkeltmandskredse; kernevælgere
og marginalvælgere)

Brøndum og Rasmussen (2020): USA’s udfordringer, 3. udgave, kapitel 3 136-138
(den amerikanske drøm, lighed, aktørforklaring); figur 3.1 (equality of
opportunity/formel lighed  og equality of  outcome/resultatlighed); afsnit 2.4
(partisystemet); 2.4.2-2.4.3 (demokrater og republikanere); afsnit 2.6-2.6.2 (
Polarisering i amerikansk politik, tribalisme,negative partisanship, Negative
campaining, polariseringens logik, 8 sider); 2.6.3: Medierne og politisk
kommunikation i USA (6 sider)
SamfNUB kapitel 6. Medier (se videoen om mediebilledets paradokser), 6.1
Medier og meningsdannelse, 6.1.1 Massemedier, sociale medier og nichemedier,
6.1.2 Mediernes betydning i demokratiet, 6.1.3 Medier og meningsdannelse i et
magtperspektiv, afsnit 6.3.2 (Habermas)

Samfundsfag C???: Det postfaktuelle samfund (1,5s)

Samfundsfagsportalen: Hvad er fake news? + Video med Vincent F. Hendricks

2. jan 2017: Dr.dk: “Ekspert: Vi låser os inde i ekkokamre med vores
meningsfæller” (Ekkokamre)

Supplerende stof:

Artikler

27. sept. 2020 DR.dk: Trumps kandidat til Højesteret deler amerikanerne: 'Jeg frygter for
vores land'

Valget: Senatet og Repræsentanternes hus

https://www.youtube.com/watch?v=9gPa2LA2Hso
https://samfnub.systime.dk/?id=p297
https://samfnub.systime.dk/?id=p306
https://samfnub.systime.dk/?id=p307
https://samfnub.systime.dk/?id=p308
https://samfnub.systime.dk/?id=p309
https://samfnub.systime.dk/?id=p309
https://samfnub.systime.dk/?id=317
https://vimeo.com/321613849


https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa/kampen-om-kongressen-derfor-e
r-der-mere-paa-spil-end-trump-eller-biden
Valgdeltagelsen
https://www.kongressen.com/valgdeltagelsen-bliver-afgoerende-for-udfaldet-af-
praesidentvalget/
Svingstater
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa/hektisk-slutspurt-trump-og-bide
n-rejser-svingstater-tynde
Hvem er Joe Biden:

https://www.dr.dk/undervisning/samfundsfag/joe-biden.

7. nov 2020, dr.dk ANALYSE Biden vandt med et simpelt argument: Jeg er ikke
Trump
Kristeligt-Dagblad 12. jan 2021: Fire forklaringer, der udstiller demokratiets krise
efter trumpismens voldelige kulmination (4 sider)
Kristeligt-Dagblad 11. jan. 2021: Danmarks parlament er et af  de mest åbne i
verden

Statistik, modeller

Figur 2.7 fra USA's udfordringer, 3. udg. (USA’s dommere)

Brøndum og Rasmussen (2020): USA’s udfordringer, 3. udgave: Figur 3.6 (forskel
i indkomst mlm sorte og hvide), figur 3.5 (ginikoefficient, udvikling i ulighed i
USA),

figur 7,1.4 (samfNUBgini i udvalgte lande)

Kilde til social mobilitet (se s. 7+ 196-197 for uddybende data for USA):
http://www3.weforum.org/docs/Global_Social_Mobility_Report.pdf
Kilde til BNI: https://www.globalis.dk/Statistik/BNI-per-indbygger

Film, tv, podcast

Podcast dr1, 22. dec 2020: Stjerner og striber afsnit 38: Fill the seat (23 min)

Rammstein: Musikvideo: We’re alle living in America (globaliseing, USA’s

betydning i verden og DK)

Nike reklame “dream crazy”
https://www.youtube.com/watch?v=WW2yKSt2C_A

Dokumentar: Fra Obama til Trump - Et splittet USA, afsnit 3 (1. time,

undersøgelse af  Trumps kernevælgere, mærkesager, samthvorfor han vandt

valget i 16)

https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa/kampen-om-kongressen-derfor-er-der-mere-paa-spil-end-trump-eller-biden
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa/kampen-om-kongressen-derfor-er-der-mere-paa-spil-end-trump-eller-biden
https://www.kongressen.com/valgdeltagelsen-bliver-afgoerende-for-udfaldet-af-praesidentvalget/
https://www.kongressen.com/valgdeltagelsen-bliver-afgoerende-for-udfaldet-af-praesidentvalget/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa/hektisk-slutspurt-trump-og-biden-rejser-svingstater-tynde
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa/hektisk-slutspurt-trump-og-biden-rejser-svingstater-tynde
https://www.dr.dk/undervisning/samfundsfag/joe-biden
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa/analyse-biden-vandt-med-et-simpelt-argument-jeg-er-ikke-trump#!/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa/analyse-biden-vandt-med-et-simpelt-argument-jeg-er-ikke-trump#!/
http://www3.weforum.org/docs/Global_Social_Mobility_Report.pdf
https://www.globalis.dk/Statistik/BNI-per-indbygger
https://www.dr.dk/radio/p1/stjerner-og-striber-podcast/stjerner-og-striber-38/
https://www.youtube.com/watch?v=WW2yKSt2C_A
https://www.dr.dk/drtv/se/fra-obama-til-trump_-et-splittet-usa_167032


8. jan 2021: Explainer: Kaos i Wahington (6 min)
https://www.dr.dk/nyheder/udland/da-trump-tilhaengere-stormede-kongressen
-her-er-hvad-vi-ved-der-skete

12. jan 2021: Horisont https://www.dr.dk/drtv/se/horisont_231522 (fra
0.20-0.33) (sociale mediers betydning for radikale Trump tilhængere og
udelukkelse fra Twitter)
6. november 2020, podcast: Det splittede USA; Hvad er mediernes rolle? (første 35
min.)
5. jan 2018:DR nyheder: Smed Trump virkelig en baby ud fra et vælgermøde?
(link)

Synopsis materiale
- Bilag 1: Mathias Sindberg: ”Sociolog efter tre år i USA's mest hvide

distrikt: Trump har kun leveret beskyttelse mod venstrefløjens angreb”,
Information 6. november 2020 (uddrag) 2 sider

- Bilag 2: Partivalg og holdning til offentlig service, procent 1/2 side
- Bilag 3: Katrine Villarreal Villumsen:”Guide til sociale medier i

amerikansk politik. Fra Twitter-præsident til Qanon-fællesskaber”, 2020
(uddrag) 1,5 sider

Omfang ca. 30 %

Særlige
fokuspunkter

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål,
progression]

- politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale
medier

- social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande,
herunder Danmark.

- politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund

Fokus i forløbet har været på
Præsidentvalget, det politiske system (præsidentialisme, parlamentarisme,
2- partisystemet, magtdeling, kerne- og marginalvælgere, forholdstalsvalg,
flertalsvalg i enkeltmandskredse, svingstater
Den amerikanske drøm, aktør struktur, ideologier, lighed,
ginikoefficient, Lorenzkurve, medianindkomst, velfærdsmodeller, social
mobilitet, sociale klasser
Polarisering i amerikansk politik
polarisering
tribalisme
Negative partisanship

https://www.dr.dk/nyheder/udland/da-trump-tilhaengere-stormede-kongressen-her-er-hvad-vi-ved-der-skete
https://www.dr.dk/nyheder/udland/da-trump-tilhaengere-stormede-kongressen-her-er-hvad-vi-ved-der-skete
https://www.dr.dk/drtv/se/horisont_231522
https://www.dr.dk/radio/p1/mennesker-og-medier/mennesker-og-medier-2020-11-06?fbclid=iwar3uxi-3d0uulhbh2oxdmy9pifi3f0vcmf866fyw9u3zuyolgm7fm8plyyi
https://www.youtube.com/watch?v=jVxQu7XrnEw


Ticket splitting
Negative campaining
Medier
Massemedier
De 5 nyhedskriterier
Sociale medier
Medierne som 4. statsmagt
Mediernes rolle i demokratiet (vagthund,jagthund, skødehund)
spindoktorer
priming og framing
teorier om mediernes effekt  på borgerne
Habermas: den magtfrie samtale
erobringsstrategi
fastholdelsesstrategi
Fake news
ekkokamre
det postfaktuelle samfund
Demokrati
Stormen på Kongressen

Væsentligste
arbejdsformer

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde]

Læsning af  grafer,

Eleverne lavede en undersøgelse af  udvalgte landesvelfærdsmodeller  og
deres evne til at skabe lighed, velstand og social mobilitet.

Besøg hos CEPOS med engelsk: Hvordan ser de som liberal tænketank på
det amerikanske samfund nog valg?

Synopsistræning

Den sidste del af  forløbet var virtuelt pga. Coronanedlukning

Nb! Et skema for hvert forløb



Beskrivelse af  det enkelte undervisningsforløb

Titel 2 Dansk økonomi i en globaliseret verden

Indhold [Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet
undervisningsmateriale fordelt på kernestof  og supplerendestof]

Kernestof:

Bûlow, Helle Hauge m.fl., SamfNU B, Systime; Kapitel 9 afsnit 9.1-9.2
(økonomisk kredsløb, økonomiske mål, målkonflikter), 9.2
(makroøkonomi, konjunkturer, Økonomisk politik: finanspolitik og
pengepolitik);  9.3 (strukturpolitik, arbejdsmarkedspolitik, flexicurity,
stramningsstrategi, incitamentsstrategi, opkvalificeringsstrategi), 9.4 (EU,
indremarked, protektionisme, frihandel, EU og økonomisk politik, vækst-
og stabilitetspagten)

Hvad skete der under Finanskrisen?
https://undervisning.nationalbanken.dk/projekter/hvad-skete-under-fina
nskrisen

Skov, oliver Boserup: Samf  på B, 2. udg.De økonomiske skoler
(Keynesianisme og neoklassisk teori)

Figur 11.8 over det internationale politiske system (fra Luk samfundet Op,
supermagt, småstat, EU og Danmark)

Ditte-Marie Klingbech m.fl. 2018: Se samfundet i flere perspektiver s. 36-47
(globalisering)

Fra c-niveau: økonomisk, kulturel og politiske globalisering. Frihandel,
protektionisme, konkurrenceevne,outsourcing.

Supplerende stof:

statistik

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

https://undervisning.nationalbanken.dk/projekter/hvad-skete-under-finanskrisen
https://undervisning.nationalbanken.dk/projekter/hvad-skete-under-finanskrisen
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/nationalregnskab-og-offentlige-finanser/aarligt-nationalregnskab/aarligt-nationalregnskab-hele-oekonomien


nanser/aarligt-nationalregnskab/aarligt-nationalregnskab-hele-oekonomie
n

Arbejdsløshed
https://www.dr.dk/nyheder/penge/foelg-den-oekonomiske-krise-i-danma
rk

Artikler

Zetland, 3. juni 2020: Dyb, kort og psykisk hård. Jeg bad 2 nobelpristagere og 11
andre topøkonomer forklare mig den økonomiske krise

Berlingske Tidende 6. okt 2020: Mette Frederiksen bebuder fuld tryk på
finanspolitikken og hjælpen til danskerne. »I forhold til andre lande er det ikke
ekstremt«

Politiken 9. juni 2020:: Regeringen klar med pakke til ledige: De her kan få
højere dagpenge

Dagbladet Information 21. april 2020: Coronakrisen accelererer en
’afglobalisering’, der allerede var i gang

Berlingske Tidende Mandag d. 22. marts 2021: Dramatisk eskalering: Kina
indfører sanktioner mod Anders Fogh og EU: »Sprængfarligt,« siger forsker

Film, tv-klip

DR, Tæt på sandheden 27. feb, 2020
https://www.dr.dk/drtv/se/taet-paa-sandheden-med-jonatan-spang_-in
gen-regning_238363
Dr, 11. feb. 2021: Explainer Sådan betaler vi Coronaregningen
https://www.dr.dk/drtv/se/explainer_-saadan-betaler-vi-coronaregning
en_231496
Finans.dk, Podcast 13.8.2020: Podcast: Er flere hjælpepakker vejen ud af
coronakrisen eller ned i et økonomisk morads?
P1. Orientering: Hvordan ser det ud med økonomien lige nu?indslaget
fra orientering (05.03.2020

Synopsis - prøveeksamen

Bilag 1: Coronakrisen giver dansk økonomi et dyk på 5,3 procent, DR.dk
26. maj 2020 (1 ns)

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.dr.dk/nyheder/penge/foelg-den-oekonomiske-krise-i-danmark
https://www.dr.dk/nyheder/penge/foelg-den-oekonomiske-krise-i-danmark
https://www.dr.dk/drtv/se/taet-paa-sandheden-med-jonatan-spang_-ingen-regning_238363
https://www.dr.dk/drtv/se/taet-paa-sandheden-med-jonatan-spang_-ingen-regning_238363
https://www.dr.dk/drtv/se/explainer_-saadan-betaler-vi-coronaregningen_231496
https://www.dr.dk/drtv/se/explainer_-saadan-betaler-vi-coronaregningen_231496
https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2021-03-05/01:34:58
https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2021-03-05/01:34:58


Bilag 2: Bruttoledige i procent af  arbejdsstyrkendec. 2016 - Apr. 2020,
Danmarks statistik, Hentet d. 3/6 2020,
https://www.statistikbanken.dk/aus07 (0,5 ns)

Bilag 3: Topøkonomer vil kickstarte økonomien med forbrugspenge til
lavindkomstgrupper, Finans.dk 24. maj 2020 (1,4 ns)

Bilag 4: Topøkonom advarer: Dårlig idé at kickstarte økonomi med
milliardgaver til borgerne (1,9 ns)

Bilag 5: Ny prognose: EU står over for den dybeste økonomiske krise
nogensinde, Finans.dk 06.05.2020 (1,5 ns)

Bilag 6: Dansk eksport fordelt på lande (0,5 ns)

Omfang ca. 20%

Særlige
fokuspunkter

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål,
progression]

Kernestof̶

- 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.

- politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng,
herunder de politiske systemer i Danmark og EU.

-



Væsentligste
arbejdsformer

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde]

Besøg fra Nationalbanken (virtuelt pga. Corona) med fokus på bankens
rolle, pengepolitik, fastkurspolitik

Feltarbejde hvor eleverne under nedluningen undersøgte og
fotodokumenterede hvordan sundhedskrisen var blevet en økonomisk
krise.

Virtuelt forløb pg.a Corona

Nb! Et skema for hvert forløb

Titel 4 Social mobilitet i Urbanplanen



Indhold [Indsæt anvendt litteratur, herunder anvendt digitalt materiale, og andet
undervisningsmateriale fordelt på kernestof  og supplerendestof]

● Bûlow, Helle Hauge m.fl., SamfNU B, Systime 1.3 Social arv og
uddannelse, 1.3.1 Kapitaler  og 1.3.2 sociale klasser; Kapitel 3 (de
klassiske ideologier,og andre -ismer, værdi- og fordelingspolitik,
partier, vælgere og modeller over partiadfærd)

○ Metode: afsnit 11 (metoder); 11.1 (hvordan laver vi en
undersøgelse); 11.2.2 (absolutte og relative tal; 11.3
(kvalitativ metode) og 11.3.2 (interviews)

● Jakob Glenstrup Jensby og Peter Brøndum Ulighedens mange ansigter
afsnit 1.4, 2. udg. (Ginikoefficient og lorenzkurve), 161-168, tekstboks
7.5 (ulighedens konsekvenser på samfundsniveau)

● Malte Warburg Sørensen, Mads Strarup: Bysociologi, s. 74-76
(stedbestemt socialisation, 2015)

● Folkeskolen nr. 21, 1. dec. 2016: Forsker: Vi er inficeret med forkert
forståelse af  social arv

● Skov, oliver Boserup: Samf  på B, s. 74-76 (2018)
integrationsbegreber

● Magtbegreber fra forløb om køn og ligestilling

Supplerende stof:

Podcast:

“Mere end Mursten”, Responsmedie, Drømmen om bedre boliger, afsnit 2 (30
min.) og Dobbelt op på straf, afsnit 5 (30 min.)
https://www.responsmedie.dk/om-mere-end-mursten/

Statistik

- Statistikbank over beboere i Urbanplanen sammenlignet med hele
København
https://drive.google.com/file/d/1gcgVFrqCl8vFNjhkuDIs-ZlFN
JK-wuPk/view

- Diverse statistikker til social arv
https://docs.google.com/document/d/11pEcqyRAu9Vt1yi-TNg
nU7HJphNMmudG8TA9YJh_hbw/edit

- statistik over udviklingen i ulighed og sammneligning mellem lande
- https://klassesamfund.dk/hvem-er-klasserne Hvor bor klasserne

og i hvilken type bolig?
- https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser (elever fandt selv

statistik til at belyse integrationen)

https://www.responsmedie.dk/om-mere-end-mursten/
https://drive.google.com/file/d/1gcgVFrqCl8vFNjhkuDIs-ZlFNJK-wuPk/view
https://drive.google.com/file/d/1gcgVFrqCl8vFNjhkuDIs-ZlFNJK-wuPk/view
https://docs.google.com/document/d/11pEcqyRAu9Vt1yi-TNgnU7HJphNMmudG8TA9YJh_hbw/edit
https://docs.google.com/document/d/11pEcqyRAu9Vt1yi-TNgnU7HJphNMmudG8TA9YJh_hbw/edit
https://klassesamfund.dk/hvem-er-klasserne
https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser


- Berlingske, 11. juni 2019: Sådan ville Folketinget have set ud, hvis kun de
rige, de veluddannede eller de unge bestemte

- Altinget, 13. maj 2019: Ny måling: Den grønne dagsorden tager en
suveræn førsteplads

- Div. grafikkerer over Vælgervandringer, partiernes mandater osv.
https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger

-

Artikler:
- Altinget, 1. marts 2018: Overblik: Her er hovedpunkterne i regeringens

ghettoplan
- Berlingske Tidende 17. marts 2021 (uddrag): Nu præsenterer

regeringen nyt stort udlændingeudspil: 100.000 borgere skal underlægges
særlige boligkrav

- Videnskab.dk, 8 september 2014: Det er umuligt at tale neutralt om
indvandrere

- Zetland 15. maj 2019: Hvordan går det med etniske minoriteters
kriminalitet?

DR 29-02-2016 En vej- to verdener 43 min

Omfang ca. 25%

https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20En%20vej%20-%20to%20verdener%20(1)&orderby=title&SearchID=09867d56-f0c2-4644-9e80-87ad32cb2d60&index=1


Særlige
fokuspunkter

[Indsæt særlige fokuspunkter herunder kompetencer, læreplanens mål,
progression]

Kernestof:

̶ social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder
Danmark

̶ komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode.

- politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd, magtbegreber

Begreber: Stedbestem socialisation, social arv, Kritik af  begrebet social arv,
chanceulighed, sociale klasser, social mobilitet, habitus, kapitalformer,
felter,  integration, politiske syn på ulighed, Magtbegreber, diskursiv magt,
mediernes dagsordensættende magt, Sammenhængen mellem
velfærdsmodel og samfundets evne til social mobilitet, Boligpolitik,
almennyttige boliger, Ghettoplanen 2018 (hvad og hvilke partier),
Ghettokriterier, bosætningsmønstre og kolemønstre blandt de social
klasser, Sammenhængskraft, Brobyggende social kapital, Tillid (partikulær,
generaliseret, institutionel), De klassiske ideologiers syn på ulighed,
Nationalisme, Værdipolitisk skala, fordelingspolitisk skala, Vælgeradfærd,
Partier i Folketinget, Partiadfærd (Molinsmodel, Downs model, Kaare
Strøms model)

Metode (Kvantitativ, Kvalitativ, feltarbejde/observation, Interview)

Forløbet har været ca. 40% virtuelt pga. coronanedlukning



Væsentligste
arbejdsformer

[Indsæt væsentligste arbejdsformer herunder klasseundervisning/virtuelle
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde]

- Eleverne har ud fra et større statistisk materiale over alle beboere i
Urbanplanen regnet på om Urbanplanen lever op til kriterierne for
kriterierne for at være et udsat område, et ghettoområde eller en
hård ghetto

Sideløbende med klasseundervisning har eleverne kørt et projektspor,
hvor de i grupper har arbejdet med en autentisk problemstillinger fra
Partnerskabets daglige arbejde i Urbanplanen (se her).

Den overordnet problemformulering for forløbet har været: Hvordan kan
man skabe øget social mobilitet i Urbanplanen?

Vi har været på rundvisning i urbanplanen samt Hørgården og fået et
oplæg af  socialarbejder Rasmus Christensen og elevernehar selv lavet
interview i forbindelse med deres projekt.

https://drive.google.com/open?id=1-YOyr4cRLzqjVywuwkVxS8QWRFlqsA04A_Hnny8_3LI

