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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Titel 1 Kriminalitet og straf (virtuelt forløb)

Indhold Kernestof:
Bjørnstrup, Victor m.fl. (2017): Fra drengestreger til bandekrig -
perspektiver på kriminalitet, 1. udgave, Forlaget Columbus, København. s.
17-19, 27-37

Bülow m.fl. SamfNU B - stx - hhx - hf, Systime. Århus. Ibog.
● 1.3 Social arv og uddannelse
● 3.3 Folkestyrets politiske partier
● 3.3.1 Den liberale familie
● 3.3.2 Den konservative familie
● 3.3.2 Den konservative familie
● 3. Politiske partier og ideologier
● 3.1 Ideologier
● 3.1.1 De klassiske ideologiers grundantagelser
● 3.2.1 Liberalismen – mennesket, samfundet og staten
● 3.2.2 Konservatismen – mennesket, samfundet og staten
● 3.2.3 Socialisme – mennesket, samfundet og staten

Ret og rimelighed - retssystem, retfærdighed og kriminalitet, Systime
Afsnit: Kriminologi: https://ret.systime.dk/index.php?id=188&L=0
Afsnit: Hvordan måles kriminalitet?
https://ret.systime.dk/index.php?id=189&L=0
Afsnit: Straf og etik: https://ret.systime.dk/index.php?id=148&L=0
Afsnit: Formålet med at straffe:
https://ret.systime.dk/index.php?id=149&L=0

Hvad er kriminelt? Det kan være svært at afgøre.
(Fra Gregers Friisbergs hjemmeside: http://www.gf.dk/krim.htm )

Brøndum & Hansen: Luk samfundet op!, - I-bog, Columbus 2020:
- Tekstboks 6.5 – Retssystemet sikrer menneskerettighederne og
demokrati

Supplerende stof:
Valg af partner vigtig for social arv i kriminalitet, Rockwool Fondens
Forskningsenhed, 16.06.2017

Se tjeklisten: Her er tegnene på, at et barn kan blive kriminel, TV2.dk,
11. mar. 2015
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https://samfnub.systime.dk/?id=154
https://samfnub.systime.dk/?id=246
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=247
https://samfnub.systime.dk/?id=248
https://samfnub.systime.dk/?id=248
https://samfnub.systime.dk/?id=131
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=165
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=242
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=170
https://samfnub.systime.dk/?id=171
https://samfnub.systime.dk/?id=172
https://ret.systime.dk/index.php?id=188&L=0
https://ret.systime.dk/index.php?id=189&L=0
https://ret.systime.dk/index.php?id=148&L=0
https://ret.systime.dk/index.php?id=149&L=0
http://www.gf.dk/krim.htm


Andreas endte i campingvogn som pusher og misbruger, DR 15.
december 2015

Døm selv cases: https://www.forbrydelseogstraf.dk/doem-selv

Overblik: Partierne i Danmark, Kristeligt Dagblad 5. maj 2019

Partiernes hjemmeside.

Meningsmåling, Berlingske Barometer
https://www.berlingske.dk/barometeret (fra februar)

Eksperter: Resocialisering betaler sig, hvis retsfølelsen tillader det,
Berlingske, 29. juli 2017

DF om gode forhold i nyt fængsel: - Jeg synes faktisk, det er dybt
foruroligende at se, TV2 24. mar. 2019

Straf i Grønland:
https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/forbrydere-arbejder-sig-ud-af
-kriminalitet

Straf i Iran:
https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/galgen-skal-skabe-frygt-og-r
%C3%A6dsel

Straf i USA:
https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/med-udsigt-til-en-dom-p%C3
%A5-tre-gange-livstid

Straf i Australien, New Zealand og Canada:
https://www.etik.dk/forbrydelse-og-straf/retf%C3%A6rdighed-genopre
tte-roen

Staten dækker regningen for de voldsdømte 3. marts 2019 Af Christian
Birk, Kristelig Dagblad

Det Kriminalpræventive råd: Risiko- og beskyttende faktorer:
https://dkr.dk/kriminalitet-og-forebyggelse/risiko-og-beskyttende-fakto
rer/

1000 børn og unge har været for dommer i nyt nævn – over halvdelen er
under den kriminelle lavalder, TV2, 6. september 2020
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Søren Pape Poulsen, justitsminister (K): Offeret er endelig kommet i
centrum, Berlingske, 22. februar 2018

Mathilde Graversen og Jens Anton Bjørnager: Fængselsbetjente undsiger
Papes syn på indsatte: Vi risikerer at skabe nogle uhyrer, Berlingske 17.
marts 2017

Recidiv for gruppen af fængselsdømte, gruppen af tilsynsdømte samt det
samlede recidiv

Voldsofre vil have hjælp hellere end hårdere straffe, Fyens Stiftstidende,
26. januar 2018

Valg af partner vigtig for social arv i kriminalitet, Rockwool Fondens
Forskningsenhed, 16.06.2017

Risiko- og beskyttende faktorer, DKR Det Kriminalpræventive Råds tekst
omkring risiko og beskyttende faktorer

Statistikker:
Personer m/u dom - fordelt på type af ungdomsuddannelse, Danmarks
Statistik

Type af gennemført ungdomsuddannelse på det fyldte 23 år. Personer
født 1987-1991, Danmarks statistik

Anmeldte forbrydelser 2007-2020, Danmarks statistik

Tabel 2.3: Kriminalitet og uddannelsesbaggrund:
https://ret.systime.dk/index.php?id=192&L=0

Tabel 2.6: Den sigtede personers barndom og
opvækst:https://ret.systime.dk/index.php?id=192&L=0

Recidiv i USA:
https://www.nij.gov/topics/corrections/recidivism/pages/welcome.asp
x#statistics

Recidivtal i Danmark: Grundpopulation (2013) fordelt på retlig gruppe
og tidligere afsoningsforløb inden for 5 år. Kriminalforsorgens
recidivstatistik 2015, Oktober 2016

Recidiv for gruppen af fængselsdømte, gruppen af tilsynsdømte samt det
samlede recidiv (2013)
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https://dkr.dk/kriminalitet-og-forebyggelse/risiko-og-beskyttende-faktorer/
https://dkr.dk/kriminalitet-og-forebyggelse/risiko-og-beskyttende-faktorer/
https://ret.systime.dk/index.php?id=192&L=0
https://ret.systime.dk/index.php?id=192&L=0
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Udvalgte lande med højest andel af varetægtsfængslede, Altinget.dk 20.
marts 2018

Recidivprocent fordelt på retlig status. Kriminalforsorgens
recidivstatistik 2012. Justitsministeriet. December 2013 Direktoratet for
Kriminalforsorgen Juridisk kontor

Film/video/lyd:
Bandekrigerne del 2
Del 2: https://vimeo.com/66809668

Straffens formål, Forbrydelse og Straf
https://vimeo.com/141041407

Straf i dag, Forbrydelse og Straf
https://vimeo.com/141041597

Straffens udfordringer og alternativer, Forbrydelse og Straf
https://vimeo.com/141037229

Station 2: Fængslet, afsnit 1 2019:
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=
6&search=titel:%20F%C3%A6ngslet%20(1)&orderby=title&SearchID=7
c062bd7-e573-43a5-a49d-d35cac51a5b0&index=1

Minimumsstraffe i USA:
https://www.youtube.com/watch?v=ISFTFoGSRjE

Hvorfor vil USA efterligne Danmark?
https://youtu.be/uLYx6bYUIHQ

Kriminelt, DR: Da Celine kom for en dommer
https://www.dr.dk/drtv/se/kriminelt_-da-celine-kom-for-en-dommer_2
22060

Grundloven
https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=0UUg4WQqdV
Q&feature=emb_logo

Zissel og eliten, DR 15. februar 2020
https://www.dr.dk/radio/p1/zissel-og-eliten/zissel-og-eliten

Løsladt afsnit 1, DR https://www.dr.dk/radio/p1/loesladt

Omfang ca. 36 lektioner af 50 minutter

5

https://vimeo.com/66809668
https://vimeo.com/141041407
https://vimeo.com/141041597
https://vimeo.com/141037229
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20F%C3%A6ngslet%20(1)&orderby=title&SearchID=7c062bd7-e573-43a5-a49d-d35cac51a5b0&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20F%C3%A6ngslet%20(1)&orderby=title&SearchID=7c062bd7-e573-43a5-a49d-d35cac51a5b0&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20F%C3%A6ngslet%20(1)&orderby=title&SearchID=7c062bd7-e573-43a5-a49d-d35cac51a5b0&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ISFTFoGSRjE
https://youtu.be/uLYx6bYUIHQ
https://www.dr.dk/drtv/se/kriminelt_-da-celine-kom-for-en-dommer_222060
https://www.dr.dk/drtv/se/kriminelt_-da-celine-kom-for-en-dommer_222060
https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=0UUg4WQqdVQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=0UUg4WQqdVQ&feature=emb_logo
https://www.dr.dk/radio/p1/zissel-og-eliten/zissel-og-eliten
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Særlige
fokuspunkter

Kernestof:
● Social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande,

herunder
● Danmark
● Identitetsdannelse og socialisering
● Sociologiske forklaringer på kriminalitet
● Bourdieu, social kapital, Habitus, felter
● Social arv og mobilitet
● Primær socialisering, sekundær socialisering
● Ideologiske og politiske tilgange til kriminalitet og straf
● Recidiv, resocialisering, retsfølelse
● Formålet med straf, strafteorier, straf i andre lande

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
virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede
problemstillinger

● sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
● 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

● 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/eksperimentelt
arbejde/synopsistræning/quiz

Beskrivelse af  det enkelte undervisningsforløb (1skema for hvert forløb)

Titel 2 Dansk økonomi i en globaliseret verden (virtuelt forløb)

Indhold Kernestof:
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Skov, Oliver Boserup m.fl (2018): Samf på B. Forlaget Columbus
s. 127-133, 135-137, 214-218, s. 243-244

Bülow m.fl. SamfNU B - stx - hhx - hf, Systime. Århus. Ibog.
● 9.1 Økonomisk sammenhæng og økonomiske mål:

https://samfnub.systime.dk/index.php?id=147
● 9.1.1 Økonomiske mål og målkonflikter:

https://samfnub.systime.dk/index.php?id=148
● 9.2 Økonomisk politik – kan vi styre økonomien?

https://samfnub.systime.dk/?id=179 (Makroøkonomisk politik,
Finanspolitik, Pengepolitik)

● 9.3 Strukturpolitik og arbejdsmarked
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=182 (Strukturpolitik,
Arbejdsmarkedet, Arbejdsmarkedspolitik og flexicurity)

● 7. Velfærd – rammen om et godt liv
https://samfnub.systime.dk/?id=134 (Hvem skal sikre velfærd,
velfærdstrekant, residual, selektiv, universel
velfærdsstatsmodeller)

● 7.2 Den danske velfærdsmodel
● 7.2.1 Krise og pres på den danske velfærdsmodel
● 7.2.2 Den sociale kontrakt
● 7.3.3 Hvilke trusler står den danske velfærdsmodel overfor?
● 9.4 Danmark i den globale økonomi – EU
● 9.4.1 Danmark og EU
● 9.4.2 EU og økonomisk politik
● 10.2.2 EU's grundlov
● 9.5.1. Årsager til økonomisk globalisering
● 9.5.2. Hvad betyder økonomiske globalisering for Danmark?
● 9.5.3. Konkurrenceevne

Supplerende stof:
Nye tal: Dansk økonomi er hårdere ramt af coronakrisen end de andre
nordiske lande, Finans.dk, 16.02.2021

Dyb, kort og psykisk hård. Jeg bad 2 nobelpristagere og 11 andre
topøkonomer forklare mig den økonomiske krise, Zetland, 03.06.2020

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

FOA: Vi skal lægge den neoliberale tænkning i graven efter coronakrisen
Altinget.dk 4. juni 2020
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https://samfnub.systime.dk/index.php?id=147
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=148
https://samfnub.systime.dk/?id=179
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https://samfnub.systime.dk/?id=366
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=368
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=369
https://samfnub.systime.dk/?id=329
https://samfnub.systime.dk/?id=370
https://samfnub.systime.dk/?id=371
https://samfnub.systime.dk/?id=372


Tidligere V-profiler: Coronakrisen afslører huller i vores EU-samarbejde,
Altinget.dk, 12. maj 2020

Coronakrisen giver dansk økonomi et dyk på 5,3 procent, DR.dk 26. maj
2020

Topøkonomer vil kickstarte økonomien med forbrugspenge til
lavindkomstgrupper, Finans.dk 24. maj 2020

Topøkonom advarer: Dårlig idé at kickstarte økonomi med milliardgaver
til borgerne

Ny prognose: EU står over for den dybeste økonomiske krise nogensinde,
Finans.dk 06.05.2020

Ministerrådet
https://www.eu.dk/da/fakta-og-tal/institutioner/r%C3%A5det

Europa-parlamentet:
https://www.eu.dk/da/fakta-og-tal/institutioner/parlamentet

Europa-Kommissionen
https://www.eu.dk/da/fakta-og-tal/institutioner/kommissionen

Statistik:
Produktion og BNP:
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MakeGraph.asp?g
r_type=0&gr_width=800&gr_height=450&gr_fontsize=11&menu=y&PLa
nguage=0&pxfile=2019116151011237296090NAHD21.px&wonload=75
0&honload=450&rotate=&scautopivot=True&sortdata=false&maintable
=NAHD21

Arbejdsløshedsprocent:
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&cty
pe=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=unemployment_rate&fdim_y
=seasonality:sa&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country_group&idim=co
untry:dk&idim=country_group:non-eu&ifdim=country_group&tstart=95
1433200000&tend=1606258800000&hl=da&dl=da&ind=false
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Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv.,
sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik

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

Den offentlige saldo i Danmark, Danmarks Statistik 2018- tallene

Udviklingen i udslip af drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter:
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25004
Forbrugerprisindeks, inflation. Danmarks Statistik

Nøgletal for dansk økonomi (datasøgning på IMF)

Bruttoledige i procent af arbejdsstyrken dec. 2016 - Apr. 2020, Danmarks
statistik, Hentet d. 3/6 2020, https://www.statistikbanken.dk/aus07

Film/video/lyd:
Økonomi for dummies, afsnit 1 DR

Tæt på sandheden: Ingen regning! (de første 12 minutter). DR,
27.02.2021

DR Explainer: Sådan betaler vi coronaregningen, DR, 11.02.2021:
https://www.dr.dk/drtv/se/explainer_-saadan-betaler-vi-coronaregning
en_231496

Om flexicurity: https://www.youtube.com/watch?v=TsiD-piS9ak&t=6s

Podcast: Er flere hjælpepakker vejen ud af coronakrisen eller ned i et
økonomisk morads? Finans.dk, 13.08.2020

Indslag fra Orientering, 05.03.2021: Antallet af jobopslag stiger og
rammer det højeste niveau siden finanskrisen:
https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2021-03-05/01:3
4:58

Krisetid i Europa - Fri bevægelighed
https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-i-europa-fri-bevaegelighed/
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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://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25004
https://www.statistikbanken.dk/aus07
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.youtube.com/watch?v=TsiD-piS9ak&t=6s
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
https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-i-europa-fri-bevaegelighed/


Podcast: ‘Genstart: Italiens nyttesløse nødråb” (fra torsdag d. 26. marts
2020)

Dit Demokrati | Hvordan lovgiver EU?
https://www.youtube.com/watch?v=GXDR-KS7a2k

Podcast: Genstart: Ursula vil stikke alle, DR, 24.02.2021

EU bag lukkede døre (DR2, fundet på CFU). Eleverne kunne selv vælge,
hvilket afsnit de ville se og arbejde med. De tre afsnit:

1. Brexit-kaos
2. Europa på røven
3. Migrationskrisen

Video om EU’s beslutningsproces og institutioner (SamfNU)

Egenproduceret screencast om globaliserings former (kulturel,
økonomisk og politisk)

Rammstein - Amerika:
https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM

Klip: Trumps indsættelsestale
https://www.youtube.com/watch?v=dIaoZqMrbCo&feature=emb_logo

Omfang Ca. 47 lektioner af 50 minutter

Særlige
fokuspunkter

Forløb med fokus på dansk økonomi og globalisering i lyset af corona.
Kernestof:

● Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
● Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder bæredygtig

udvikling, og økonomisk styring nationalt og regionalt
● Analyse af den økonomiske konjunkturer
● Økonomisk politik
● EU’s med fokus på økonomiske spørgsmål
● Globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling

i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold
● Metode

Faglige mål:
● Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner

til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i
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https://www.dr.dk/radio/special-radio/genstart/genstart-34/
https://www.dr.dk/radio/special-radio/genstart/genstart-34/
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https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM
https://www.youtube.com/watch?v=dIaoZqMrbCo&feature=emb_logo


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
● 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/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt
arbejde/matrix/fremlæggelser/Screen-o-matic/Flipgrid

Beskrivelse af  det enkelte undervisningsforløb (1skema for hvert forløb)

Titel 3 Den senmoderne vælger og mediernes magt (virtuelt forløb)

Indhold Kernestof:
Skov, Oliver Boserup m.fl (2018): Samf på B. Forlaget Columbus
s. 35-37, 40-46, 184-185, 118-121

Bülow m.fl. SamfNU B - stx - hhx - hf, Systime. Århus. Ibog.
● 1.4 Fra tradition til modernitet
● 1.4.1 Faserne før og efter moderniseringen
● 1.4.4 Socialkaraktererne
● 1.4.3 Beck og risikosamfundet
● 3.4.1. Hvordan opstår nye partier?
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https://samfnub.systime.dk/?id=295
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=373
https://samfnub.systime.dk/?id=376
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=375
https://samfnub.systime.dk/?id=p291


● 3.4 Aktuelle politiske skillelinjer
● 3.4.2 Partiadfærd (Molins model, Downs model, Kaare Størms

model)
● 4.1 Hvad er politik?
● 4.1.1 Det politiske system
● 4.1.2 Indflydelse i det politiske system
● 4.2.1 Klassiske former for politisk deltagelse
● 5. Demokrati - hvorfor og hvordan?
● 5.1 Moderne demokrat

● 5.1.1 Demokratiopfattelser

● 5.1.2 Demokratiets udbredelse
● 5.1.3 Demokrati rundt om i verden
● 4.2.2 Mediernes rolle i demokratiet
● 4.2.3 Nye demokratiske deltagelseskanaler - fri tale og fake news
● 6.1 Medier og meningsdannelse
● 6.1.1 Massemedier, sociale medier og nichemedier
● 6.3.2 God kommunikation på nettet
● 6.1.2 Mediernes betydning i demokratiet
● 5.3 Hvad er magt?
● 5.3.1 Magt som relation
● 5.3.2 Magt og demokrati
● 5.4 Ligestilling i Danmark og verden

Supplerende stof:
Klimaangst er godt for klimaet - Samvirke d. 29. juli 2020

De svære tyvere og kampen mod kvartlivskrisen - Politiken d. 21. marts
2021

Sådan ville Folketinget have set ud, hvis kun de rige, de veluddannede
eller de unge kunne stemme, Berlingske Tidende, 11 juni. 2019.
(inklusive statistikkerne)

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

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

Professor har studeret holdningerne hos dem, der afgjorde
folketingsvalget – og hans konklusion kan overraske, Berlingske 17. april
2021
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https://samfnub.systime.dk/?id=250
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=292
https://samfnub.systime.dk/?id=232
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=284
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=233
https://samfnub.systime.dk/?id=283
https://samfnub.systime.dk/?id=133
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=252
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=365
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=253
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=254
https://samfnub.systime.dk/?id=p235
https://samfnub.systime.dk/?id=p236
https://samfnub.systime.dk/?id=p306
https://samfnub.systime.dk/?id=307
https://samfnub.systime.dk/?id=p317
https://samfnub.systime.dk/?id=p308
https://samfnub.systime.dk/?id=299
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=363&L=0
https://samfnub.systime.dk/?id=364
https://samfnub.systime.dk/?id=301
https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger


Rekordmange vælgere besluttede sig først i valgkampen, Mandag Morgen
https://www.mm.dk/artikel/rekordmange-vaelgere-besluttede-sig-foers
t-i-valgkampen-kort

Flertal af danskerne mener, at Syrien-børn skal til Danmark, TV2, 30.
marts 2021

Opbakning til klima stiger: Blå blok er klar til at reducere med 70%,
hvis…, DR.dk, 20. sep 2019

Forløbet omkring målet om 70 % klima reduktion 2019:, Altinget, 9 dec.
2019.

DF: Derfor gik vi ikke i regering, Altinget, 5. aug. 2015.

Thulesen Dahl erkender: En fejl at vi ikke gik i regering i 2015.
Jyllandsposten, 12. sep. 2019.

Uddrag af følgende artikler:
● Løkke vil bruge 69 milliarder kroner mere på velfærd, TV2

nyhederne 8. maj. 2019

● LA står fast: Topskattelettelser bliver til noget, Fyens Stiftstidende,
18. september 2015

● DF klar med samlet klimapolitik: Halvdelen af udviklingsbistanden
skal bruges på klima, DR nyhederne 13. SEP. 2019

● Socialdemokratiet vil indføre differentieret pension, TV2
nyhederne 22. jan. 2019

● Socialdemokratiet vil føre stram udlændingepolitik med DF og V
Børsen, 30. maj 2018

Politikerne har kapret Facebooks kommentarspor.Og det hele handler om
at være hurtig og uenig, Zetland, 19. april 2021

Sådan gør vi Men In Black til en styrke for demokratiet, Altinget.dk 15.
marts 2021
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https://www.mm.dk/artikel/rekordmange-vaelgere-besluttede-sig-foerst-i-valgkampen-kort
https://www.mm.dk/artikel/rekordmange-vaelgere-besluttede-sig-foerst-i-valgkampen-kort


Selvfundne opslag på de sociale medier af forskellige partier og
partiformænd

Kønsroller i Folketinget: Mænd står for økonomi og sikkerhed, mens
kvinder tager sig af børn og ældre, Altinget.dk, 3. august 2018.

Statistik:
I hvilken grad bekymrer du dig over klimaforandringerne? Tabel
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/klimaangst-er-godt-for-klimaet?
publisherId=90407&releaseId=13596888

Vigtigste Politikområder, hentet fra: Ny måling: den grønne dagsorden
tager en suveræn førsteplads, 9. maj 2019, Altinget.

Beslutningstidspunkt for stemmeafgivelse, 1970-2015

Kvinder i Folketinget/Rigsdagen siden 1918

Statistik over valgdeltagelse og frivilligt arbejde fordelt på alder

Udviklingen i antallet af partimedlemmer 1935-2015,
Demokratikommissionen

Hvad er væsentligste årsag til, at du holder dig fra at debattere på
Facebook?. Institut for menneskerettigheder

Debatten om flygtninge, indvandrere og integration er ofte unuaceret
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter
/udgivelser/ligebehandling_2017/rapport_om_hadefulde_ytringer_2._opl
ag_2017.pdf

Tabel: Fake news fra artiklen Næsten hver fjerde dansker mister tillid til
medierne, Jyllands-Posten, 1. april 2017

Figurer om kønsforskelle i EU:
Mænd og kvinder i deltidsstillinger fordelt på Holland, Danmark, Sverige
og Tyskland, fra 2002-2018

Andel af børn under tre, som passes i institution eller dagpleje (fordelt på
antal timer - grøn = 30 timer om ugen eller mere; orange = 1-29 timer om
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https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/klimaangst-er-godt-for-klimaet?publisherId=90407&releaseId=13596888
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/klimaangst-er-godt-for-klimaet?publisherId=90407&releaseId=13596888
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/ligebehandling_2017/rapport_om_hadefulde_ytringer_2._oplag_2017.pdf
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/ligebehandling_2017/rapport_om_hadefulde_ytringer_2._oplag_2017.pdf
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/ligebehandling_2017/rapport_om_hadefulde_ytringer_2._oplag_2017.pdf


ugen), europæiske lande, Eurostat

Forskellen i pension mellem kvinder med hhv. 0, 1-2 og 3 børn og mænd,
fordelt på europæiske lande

Figur: undersøgelse i EU, hvor et af spørgsmålene var: En kvindes
vigtigste rolle er at tage vare på hjemmet og familien. Er du enig eller
uenig?

Film/video/lyd:
Slotsholmen Idealisme eller magtbegær - en stemmesluger skifter parti, DR
11. februar 2021 (fra minut 32-34)

DR Explainer “Forstå sagen: Sådan endte danske børn i fangelejre i
Syrien, 19. april 2021
https://www.dr.dk/nyheder/udland/forstaa-sagen-saadan-endte-danske
-boern-i-fangelejre-i-syrien

Genstart: Kalifatets Løveunger, DR 26. marts 2021

Vermund og kampen om højrefløjen, DR
https://www.dr.dk/drtv/se/vermund-og-kampen-om-hoejrefloejen_148
912

Ti stille kvinde, epsiode 1, DR2.

Det kønsopdelte arbejdsmarked
https://www.youtube.com/watch?v=Fnnpt_X-yw0

1915-2015: Kvinders Valgret 100 år
https://www.youtube.com/watch?v=ZGZiFUo4k9M

Omfang Ca. 50 lektioner (af 50 min)

Særlige
fokuspunkter

Forløb med fokus på, hvad der kendetegner det senmoderne samfund,
vælgerne, de politiske partier, mediernes rolle og magt i et demokratisk
samfund.

● Socialisering og teorier (Giddens, Beck og Rosa) om det
senmoderne samfund

● politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd (Molin, Downs og
Kaare Strøm)

● magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter
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https://www.dr.dk/nyheder/udland/forstaa-sagen-saadan-endte-danske-boern-i-fangelejre-i-syrien
https://www.dr.dk/nyheder/udland/forstaa-sagen-saadan-endte-danske-boern-i-fangelejre-i-syrien
https://www.dr.dk/drtv/se/vermund-og-kampen-om-hoejrefloejen_148912
https://www.dr.dk/drtv/se/vermund-og-kampen-om-hoejrefloejen_148912
https://www.youtube.com/watch?v=Fnnpt_X-yw0
https://www.youtube.com/watch?v=ZGZiFUo4k9M


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 og mediernes rolle i demokratiet
● 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

● Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder
betydningen af EU og globale forhold

● 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/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/synopsis/quiz/debat/flipgrid
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