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Titel 1 

 

Kriminalitet og straf 

Indhold Kernestof 
 

Ravnkilde, Lise: Ret og rimelighed – I-bog, Systime 2016: 

- Kriminalitet: Kriminologi, Hvordan måles kriminalitet?, Teorier om 

kriminalitet, Hvem er de kriminelle? 

- Straf: Straf og etik, Formålet med at straffe, De forskellige typer straf   

 

Skov, Oliver Boserup: Fra drengestreger til bandekrig – I-bog, Columbus: 

      -     2.0 Hvorfor bliver man kriminel? 

      -     2.1 Årsager til kriminalitet - fire centrale kriminalitetsfaktorer?!  

 

Bülow, Morten Winther og Mouritsen, Peter: SamfNU B – I-bog, Systime:   

      -     1.1.3 Normindlæring og anerkendelse 

      -     3.2 Klassiske og andre ideologier  

- 3.3 Folkestyrets politiske partier 

 

Brøndum & Hansen: Luk samfundet op!, - I-bog, Columbus 2020:  

- Tekstboks 6.5 – Retssystemet sikrer menneskerettighederne og demokrati 

 

Supplerende stof 
 

Videoklip: 

Grundloven 

Folketinget – Sådan bliver en lov til 

 

1. Straffens udvikling https://www.forbrydelseogstraf.dk/ 

2. Straffens formål https://www.forbrydelseogstraf.dk/ 

3. Straf i dag  https://www.forbrydelseogstraf.dk/ 

4. Straffens udfordringer og alternativer https://www.forbrydelseogstraf.dk/ 

 

Aydin Soei om modborgerskab, Luk samfundet op!  

 

Dokumentarer: 

Bandekrigerne – En insider åbner op, TV2 2013  

Bandekrigerne – Et farligt venskab, TV2 2013 

Fængslet – afsnit 1, TV2 2019 

 

Statistik: 

Undersøgelser af kriminalitetsstatistikker Danmark Statistik 

 

Artikler: 

Institut for Menneskerettigheder om nyt lovforslag: Det ville normalt aldrig blive 

accepteret, af Michael Thykier, D. 12/3, 2020 Politiken 

 

https://ret.systime.dk/?id=188
https://ret.systime.dk/?id=189
https://ret.systime.dk/?id=190
https://ret.systime.dk/?id=190
https://ret.systime.dk/?id=192
https://ret.systime.dk/?id=148
https://ret.systime.dk/?id=149
https://ret.systime.dk/?id=150
https://fradrengestregertilbandekrig.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=136
https://fradrengestregertilbandekrig.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=141
https://samfnub.systime.dk/?id=153
https://samfnub.systime.dk/?id=166
https://samfnub.systime.dk/?id=246
https://www.youtube.com/watch?v=0UUg4WQqdVQ&feature=emb_logo
https://cdnapisec.kaltura.com/html5/html5lib/v2.81.3/mwEmbedFrame.php/p/2158211/uiconf_id/41529191/entry_id/0_radcli0t?wid=_2158211&iframeembed=true&playerId=kaltura_player_1535372893&entry_id=0_radcli0t&flashvars%5bstreamerType%5d=auto
https://vimeo.com/141041241
https://vimeo.com/141041407
https://vimeo.com/141041597
https://vimeo.com/141037229
https://vimeo.com/223742130
https://vimeo.com/66809668
https://vimeo.com/66809669
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/kriminalitet
https://politiken.dk/indland/art7701559/Det-ville-normalt-aldrig-blive-accepteret
https://politiken.dk/indland/art7701559/Det-ville-normalt-aldrig-blive-accepteret
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Adam Holm: Den autoritære virus har ramt vores samfund, af Adam Holm, D. 26/3 

2020, Altinget  

 

Andreas endte i campingvogn som pusher og misbruger, af Helle Lyster og Sune 

Lundby Møller, D. 8/12 2015, DR nyheder 

 

Koldt og kynisk: Sådan rekrutterer banderne ensomme drenge, D. 8/8 2017, TV2 

Lorry København 

 

Sådan vil Københavns politikere løse bandekonflikten, D. 19/11 2017, TV2 Lorry 

København 

 

Hver fjerde rocker eller bandemedlem er faldet fra exitforløb i år, af Anna Gottschalck 

D. 28/8 2017, Berlingske_ 

 

Prøve-synopsis bilag: 

Rekordlav kriminalitet i Danmark, D. 18/1 2013, Berlingske 

Derfor bliver nogle børn kriminelle, D. 22/8 2012, BT.dk 

Folk aner ikke hvordan vi straffer, D. 3/10 2009, Information 

 

Omfang 

 

30 x 50 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Læringsmål: 

- Jeg kan forklare og anvende forskellige kriminalitets-teorier og forholde mig til 

hvilken betydning sociale forhold, såsom socialisering, ulighed og anerkendelse 

har for hvorfor nogle begår kriminalitet. 

- Jeg har kendskab til kriminalitetens historiske og nutidige udvikling. 

- Jeg ved hvad formålet med straf er, har kendskab til straf-teorier, former for 

straf. 

- Jeg kan analysere den dømmende, lovgivende og udøvende magts rolle inden 

for retssystemet. 

- Jeg kan anvende viden fra fagets grunddiscipliner (sociologi og politik) på et 

samlet tema. 

- Jeg kan diskutere fordele og ulemper ved forskellige løsninger på kriminalitet 

med udgangspunkt i de politiske partiers retspolitik og deres ideologi. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

- Virtuel undervisning 

- Gruppearbejde (læsning, begrebsforståelse, fælles notedokument) 

- Selvstændig/gruppevis undersøgelse af et politisk parti, herunder partiets 

mærkesager og syn på retspolitik 

- Synopsis-træning 

 

 

 
  

https://www.altinget.dk/artikel/adam-holm-den-autoritaere-virus-har-ramt-vores-samfund
https://www.dr.dk/nyheder/indland/andreas-endte-i-campingvogn-som-pusher-og-misbruger
https://www.tv2lorry.dk/kobenhavn/koldt-og-kynisk-sadan-rekrutterer-banderne-ensomme-drenge
https://www.tv2lorry.dk/kv17/sadan-vil-kobenhavns-politikere-lose-bandekonflikten
https://www.berlingske.dk/samfund/hver-fjerde-rocker-eller-bandemedlem-er-faldet-fra-exitforloeb-i-aar
https://www.berlingske.dk/samfund/rekordlav-kriminalitet-i-danmark
https://www.bt.dk/danmark/derfor-bliver-nogle-boern-kriminelle
https://www.information.dk/indland/2009/10/folk-aner-hvordan-straffer
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Titel 2 
 

Dansk økonomi i en globaliseret verden 

Indhold Grundbog/kernestof: 

Bjørnstrup, Matthiesen og Skov: ”Samf på B”, Colombus I-bog 2020: 

- Kapitel 7 ”Økonomi - din guide til BNP, vækst og lykke”  

- 7.1 Hvad er økonomi? 

- 7.2 Det økonomiske kredsløb og konjunkturerne 

- 7.3 Samfundsøkonomiske mål 

- Tekstboks: økonomiske skoler (Keynes og Neoklassisk økonomisk 

teori) 

 

Malling, Læssøe, Frederiksen m.fl.: SamfNU B – Systime I-bog, 2018: 

- Kapitel 9 ”Økonomi”  

- 9.2 Økonomisk politik – kan vi styre økonomien? 

- 9.3 Strukturpolitik og arbejdsmarked 

- 9.4 Danmark i den globale økonomi – EU 

 

Frederiksen, Beyer og Kureer: ”Samfundsfag C”, Systime I-bog 2017: 

- Kapitel 19 ”Globalisering” (hele kapitlet) 

 

- Kapitel 20 ”Den Europæiske Union (EU)”  

- 20.1 Baggrunden for EU-samarbejdet 

- 20.2 Hvad bestemmer EU? 

- 20.5 Vigtige områder i EU-samarbejdet 

 

Supplerende stof:  

Hvad skete det under finanskrisen? – Danmarks Nationalbank, 

undervisningsmateriale 

Dyb, kort og psykisk hård. Jeg bad 2 nobelpristagere og 11 andre 

topøkonomer forklare mig den økonomiske krise – Zetland d. 3. juni 2020  

Mette Frederiksen bebuder fuld tryk på finanspolitikken og hjælpen til 

danskerne. »I forhold til andre lande er det ikke ekstremt« - Berlingske d. 6. 

oktober 2020 

Tæt på sandheden med Jonathan Spang: Ingen regning (00.00-11.10) – DR.TV 

d. 27. februar 2021 

Podcast: Er flere hjælpepakker vejen ud af coronakrisen eller ned i et 

økonomisk morads? – Finans d. 13. august 2020 

https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=236
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=246
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=249
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=c924
https://samfnub.systime.dk/?id=179
https://samfnub.systime.dk/?id=182
https://samfnub.systime.dk/?id=366
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=511
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=510
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=507
https://undervisning.nationalbanken.dk/projekter/hvad-skete-under-finanskrisen
https://www.zetland.dk/historie/se2EgwEG-m8dM0zgX-ffdd0
https://www.zetland.dk/historie/se2EgwEG-m8dM0zgX-ffdd0
https://www.berlingske.dk/oekonomi/mette-frederiksen-bebuder-fuld-tryk-paa-finanspolitikken-og-hjaelpen-til
https://www.berlingske.dk/oekonomi/mette-frederiksen-bebuder-fuld-tryk-paa-finanspolitikken-og-hjaelpen-til
https://www.dr.dk/drtv/se/taet-paa-sandheden-med-jonatan-spang_-ingen-regning_238363
https://finans.dk/podcast/ECE12337881/podcast-er-flere-hjaelpepakker-vejen-ud-af-coronakrisen-eller-ned-i-et-oekonomisk-morads/?ctxref=ext
https://finans.dk/podcast/ECE12337881/podcast-er-flere-hjaelpepakker-vejen-ud-af-coronakrisen-eller-ned-i-et-oekonomisk-morads/?ctxref=ext
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Flexicurity – videoklip fra Økonomi for dummies, afsnit 3 

De lavest lønnede rammes hårdest af ledighed under corona – Danske 

Kommuner d. 16. november 2020 

Ændrer covid-19 på kravene til arbejdsmarkedspolitikken? – Finans d. 22. juni 

2020  

 

28.000 flere i job, hvis vi uddanner lige så mange som Sverige – Arbejdernes 

Erhvervsråd d. 28. januar 2021 

 

Pengepolitikken i Danmark – Danmarks Nationalbank, undervisningssæt 3 

(uddrag)  

På kant med EU (2) – EU, et marked uden grænser - Mediehuset København  

Coronavirus: Kommissionen foreslår at aktivere den generelle 

undtagelsesklausul i den finanspolitiske ramme som reaktion på pandemien – 

Europakommissionen d. 20. marts 2020 

Job og økonomi under coronaviruspandemien - Europakommissionen 

Tidligere V-profiler: Coronakrisen afslører huller i vores EU-samarbejde – 

Altinget d. 12. maj 2020 

 

Genstart: Ursula vil stikke alle – DR’s Nyhedspodcast d. 24. februar 2021 

Clement kalder jorden: Hvilken verden venter? – DR.dk/tv d. 22. december 

2020  

 

Omfang 47 x 50 min  

 

Særlige 

fokuspunkter 

Læringsmål - Formålet med forløbet er: 

- Jeg kan redegøre for de økonomiske mål, konjunkturer og det 

økonomiske kredsløb (repetition fra C) 

- Jeg kan undersøge hvordan corona har påvirket dansk økonomi 

- Jeg kan vurdere om vi er på vej ind i en ny økonomisk krise som følge 

af coronakrisen og hvilken økonomisk politik der bør føres i 

forbindelse med corona 

- Jeg kan forholde mig til EUs betydning for dansk økonomi og politisk 

beslutningstagen 

- Jeg kan forholde mig til globaliseringens betydning for dansk økonomi 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuelt arbejde selvstændigt og i grupper, læreroplæg, lytteøvelser med 

podcasts, foto-safari, undersøgelse af danske politiske partiers holdning til EU, 

synopsis-træning med mundtlige oplæg.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TsiD-piS9ak&t=6s
http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2020/November/16/De-lavest-lonnede-rammes-hardest-af-ledighed-under-corona/
https://finans.dk/debat/ECE12235110/aendrer-covid19-paa-kravene-til-arbejdsmarkedspolitikken/?ctxref=ext
https://www.ae.dk/analyse/2021-01-28000-flere-i-job-hvis-vi-uddanner-lige-saa-mange-som-sverige
https://undervisning.nationalbanken.dk/artikler/pengepolitikken-danmark
https://mediehuset-kbh.dk/paa-kant-med-eu-2-eu-et-marked-uden-graenser/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_20_499
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_20_499
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_da
https://www.altinget.dk/eu/artikel/tidligere-mep-coronakrisen-afsloerer-huller-i-eu-samarbejde
https://www.dr.dk/radio/special-radio/genstart/genstart-dr-s-nyhedspodcast-2021-02-24
https://www.dr.dk/drtv/se/clement-kalder-jorden_-hvilken-verden-venter_225309
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Titel 3 

 

Den senmoderne vælger 

Indhold Grundbog/kernestof: 

Bjørnstrup, Matthiesen og Skov: Samf på B, Colombus I-bog 2020: 

- Kapitel 2.2: Hartmut Rosa – fremmedgørelse i accelerationssamfundet 

- Kapitel 2.2: Giddens - en diagnose af senmoderniteten 

 

- Kapitel 4.6: Medierne og politisk meningsdannelse 

 

- Kapitel 6.3: Tre teorier om vælgeradfærd – hvad afgør, hvor vælgerne 

sætter krydset? 

Malling, Læssøe, Frederiksen m.fl.: SamfNU B – Systime I-bog, 2018: 

- Kapitel 1.4 Fra tradition til modernitet 

- 1.4.1 Faserne før og efter moderniseringen 

- 1.4.3 Beck og risikosamfundet 

 

- Kapitel 3.4.1. Hvordan opstår nye partier? 

- 3.4.2. Partiadfærd (Molin, Down og Strøm) 

 

- Kapitel 4.1 Hvad er politik? 

- 4.1.1 Det politiske system 

- 4.1.2 Indflydelse i det politiske system  

- 4.2 Deltagelse – muligheder og begrænsninger 

- 4.2.1. Klassiske former for politisk deltagelse  

- 4.2.2 Mediernes rolle i demokratiet 

- 4.2.3 Nye demokratiske deltagelseskanaler – fri tale og fake news 

 

- Kapitel 5 Demokrati – hvorfor og hvordan? 

- 5.1 Moderne demokrati 

- 5.1.1 Demokratiopfattelser 

- 5.3 Hvad er magt? 

- 5.3.1 Magt som relation 

- 5.3.2 Magt og demokrati 

 

- 6 Medier 

- 6.1 Medier og meningsdannelse 

- 6.1.2 Mediernes betydning i demokratiet 

- 6.2 Massemedier, sociale medier og nichemedier 

- 6.3.2 God kommunikation på nettet 

Digital uddannelse (D.U.D.E): LIKE – 2019:    

- Kapitel 5.1 - Polarisering 

https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p149
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p146
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p186
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p208
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p208
https://samfnub.systime.dk/?id=p295
https://samfnub.systime.dk/?id=p373
https://samfnub.systime.dk/?id=p375
https://samfnub.systime.dk/?id=p291
https://samfnub.systime.dk/index.php?id=292
https://samfnub.systime.dk/?id=232
https://samfnub.systime.dk/?id=p284
https://samfnub.systime.dk/?id=p233
https://samfnub.systime.dk/?id=p234
https://samfnub.systime.dk/?id=p283
https://samfnub.systime.dk/?id=p235
https://samfnub.systime.dk/?id=p236
https://samfnub.systime.dk/?id=p133
https://samfnub.systime.dk/?id=p252
https://samfnub.systime.dk/?id=p365
https://samfnub.systime.dk/?id=p299
https://samfnub.systime.dk/?id=p363&L=0
https://samfnub.systime.dk/?id=p364
https://samfnub.systime.dk/?id=p297
https://samfnub.systime.dk/?id=p306
https://samfnub.systime.dk/?id=p308
https://samfnub.systime.dk/?id=307
https://samfnub.systime.dk/?id=p317
https://drive.google.com/file/d/1IlwfzNnF3kdSCmW_TPdDLbfgRETnK_NR/view?usp=sharing
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Supplerende stof:  

 

Klimaangst er godt for klimaet – Samvirke d. 29. juli 2020 

 

Kronik: 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 bestemte” – Berlingske d. 11. juni 2019 

Ny måling: Den grønne dagsorden tager en suveræn førsteplads – Altinget d. 

13. maj 2019 

Meningsmåling – DR Politik d. 22. januar 2021  

 

Idealisme eller magtbegær - en stemmesluger skifter parti – P1 Slotsholmen d. 

11. februar 2021 

 

Professor har studeret holdningerne hos dem, der afgjorde folketingsvalget – 

og hans konklusion kan overraske – Berlingske d. 17. april 2021 

Explainer: Forstå sagen: Sådan endte danske børn i fangelejre i Syrien – DR 

Udland d. 19. april 2021 

Genstart: Kalifatets løveunger – DRs nyhedspodcast d. 26. marts 

 

Opbakningen til klimamål stiger: Blå blok er klar til at reducere med 70 

procent, hvis… - DR Indland d. 20. september 2019 

Faktaboks fra Forløbet omkring målet om 70 % klima reduktion 2019 – 

Altinget d. 9. december 2019 

DF: Derfor gik vi ikke i regering – Altinget d. 5. august 2015 

Thulesen Dahl erkender: En fejl, at vi ikke gik i regering i 2015 – Berlingske d. 

12. september 2019 

 

Politikerne har kapret Facebooks kommentarspor. Og det hele handler om at 

være hurtig og uenig – Zetland d. 19. april 2021 

 

Ny rapport: Hadefulde ytringer på nettet afholder kvinder fra at blande sig i 

debatten – KVINFO d. 16. februar 2017 

Sådan gør vi Men In Black til en styrke for demokratiet – Altinget d. 15. marts 

2021 

Dokumentar: 

Vermund og kampen om højrefløjen – DR2 2019 

Ti stille kvinder, afsnit 3 – DR2 17. november 2014 

https://samvirke.dk/artikler/klimaangst-er-godt-for-klimaet
https://docs.google.com/document/d/1A-tOv-470RQ0gxK6sYP62tNbu2x7O2dBCP6KC_PRY0k/edit?usp=sharing
https://www.altinget.dk/artikel/ny-maaling-den-groenne-dagsorden-tager-en-suveraen-foersteplads
https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger
https://www.dr.dk/radio/p1/slotsholmen/slotsholmen-2021-02-11
https://www.berlingske.dk/samfund/professor-har-studeret-holdningerne-hos-dem-der-afgjorde-folketingsvalget
https://www.berlingske.dk/samfund/professor-har-studeret-holdningerne-hos-dem-der-afgjorde-folketingsvalget
https://www.dr.dk/nyheder/udland/forstaa-sagen-saadan-endte-danske-boern-i-fangelejre-i-syrien
https://www.dr.dk/radio/special-radio/genstart/genstart-dr-s-nyhedspodcast-42
https://www.dr.dk/nyheder/politik/opbakningen-til-klimamaal-stiger-blaa-blok-er-klar-til-reducere-med-70-procent-hvis
https://www.dr.dk/nyheder/politik/opbakningen-til-klimamaal-stiger-blaa-blok-er-klar-til-reducere-med-70-procent-hvis
https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/paa-faa-maaneder-blev-alle-politikere-klimakrigere-hvad-var-det-egentligt-der-skete
https://www.altinget.dk/artikel/df-derfor-gik-vi-ikke-i-regering
https://www.berlingske.dk/politik/thulesen-dahl-erkender-en-fejl-at-vi-ikke-gik-i-regering-i-2015
https://www.zetland.dk/historie/se2EY4AD-mOKVvRqN-4c457
https://www.zetland.dk/historie/se2EY4AD-mOKVvRqN-4c457
https://kvinfo.dk/ny-rapport-hadefulde-ytringer-paa-nettet-afholder-kvinder-fra-at-blande-sig-i-debatten/
https://kvinfo.dk/ny-rapport-hadefulde-ytringer-paa-nettet-afholder-kvinder-fra-at-blande-sig-i-debatten/
https://www.altinget.dk/digital/artikel/saadan-goer-vi-men-in-black-til-en-styrke-for-demokratiet
https://www.dr.dk/drtv/se/vermund-og-kampen-om-hoejrefloejen_148912
https://www.dr.dk/drtv/episode/ti-stille-kvinde_221279
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Dagbog fra midten – DR2 2009 

 

Omfang 

 

57 x 50 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

Læringsmål - Formålet med forløbet er: 

- Jeg kan redegøre for træk, samt diskutere fordele og ulemper ved den 

senmoderne samfundstype  

- Jeg kan forklare hvilke faktorer der påvirker vælgeres adfærd i det 

senmoderne samfund  

- Jeg kan undersøge statistikker for den typiske vælgergruppe for 

politiske partier  

- Jeg kan forholde mig kritisk til medier og alternative fakta - herunder 

deres betydning for demokratiet  

- Jeg kan redegøre for og anvende forskellige modeller til at forklare 

partiers adfærd 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Virtuel undervisning, klasseundervisning, dokumentaranalyse, quiz om 

politikeres Facebook-opdateringer, eksamenstræning med fokus på struktur i 

mundtlige oplæg. 

 

 

 

 

 

 

https://www.dr.dk/drtv/program/dagbog-fra-midten_61589

