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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 1 
 

Grundforløb: ’En syg forskel’ (ulighed i sundhed). 

Indhold  
Dette første forløb (grundforløb) omhandler temaet ’ulighed i sundhed’, og er baseret 
på udvalgte politologiske, sociologiske og økonomiske aspekter. 
 
De overordnede udfordringer med ulighed i sundhed i Danmark tager bl.a. 
udgangspunkt i ulighed på baggrund af køn (mænd og kvinder), økonomi, uddannelse 
og socialisering (Bourdieus kapitalformer etc.).  
 
Sundhedspolitik er et vigtigt politisk område for mange danske vælgere, og dette 
forløb omhandler derfor også sundhedspolitik som både værdipolitik og 
fordelingspolitik, samt de største politiske partiers værdi- og fordelingspolitiske 
standpunkter/holdninger, herunder med fokus på partiernes sundhedspolitik med 
afsæt i de tre hovedideologier: liberalisme, socialisme og konservatisme. 
 
Forløbet inddrager også grundlæggende aspekter, såsom demokrati og Folketingets 
sammensætning (mandatfordeling). 
 
Forløbet inddrager sociologiske aspekter, såsom levevilkår, social mobilitet og arv, 
socialisering og kapitalformer (Bourdieu), samt basale økonomiske aspekter, herunder 
det økonomiske kredsløb, den offentlige sektors udgifter og socialklasser.  
 
’Ulighed i sundhed’ er endvidere baseret på forskellige cases, såsom forskelle mellem 
mænd og kvinder, rygning, alkohol, samt dokumentaren ’En syg forskel’ (DR, 2016). 
Heri indgår arbejde med samfundsvidenskabelige metoder, herunder fortolkninger af 
kvantitative data (statistisk materiale) og kvalitative metoder med fokus på interviews 
under en ekskursion til Ungdommens Folkemøde i Valbyparken med fokus på stress 
blandt unge i det senmoderne samfund.  
 
Kernestof:  
 
6. Ideologier og partier 
6.1 Hvad er politik? 
6.2 De klassiske ideologier 
Liberalisme 
Konservatisme 
Socialisme 
Ideologierne i dag 
6.3 Politiske partier 
Link: https://samfc.systime.dk/index.php?id=142  
 
Thomas Hobbes – al magt til suverænen (Systime): 
https://filosofigrund.systime.dk/?id=145  
 
Folketingets partier – fordeling af mandater (2019), dr.dk 
Link: https://www.dr.dk/nyheder/politik/resultater/folketingsvalg  
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5. Demokrati – hvorfor og hvordan? 
5.1 Moderne demokrati 
5.1.1 Demokratiets udbredelse 
5.1.2 Demokrati rundt om i verden 
5.2 Rettigheder og pligter i demokratiet 
Link: https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=133  
 
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 deltagelsesformer – fri tale og fake news  
Link: https://samfnuc.systime.dk/?id=234  
 
2.1. Hvad er socialisering? 
Dobbeltsocialisering. (Forlaget Columbus) 
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=139  
 
4.3. Levevilkår  
Social mobilitet og arv. (Forlaget Columbus) 
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=160  
 
Socialklasser (klassesamfund.dk) 
https://klassesamfund.dk  
 
Pierre Bourdieu (Forlaget Columbus) 
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=311  
 
8.3. Samfundsøkonomi og det økonomiske kredsløb. (Forlaget Columbus) 
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=405  
 
15.2. Den offentlige sektors udgifter. (Systime) 
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=461  
 
’Venstre-højre akse’ – fordelingspolitik. (Forlaget Columbus) 
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=275  
 
’Værdipolitisk akse’ – værdipolitik. (Forlaget Columbus) 
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=281  
  
11. Sundhed og ulighed (Systime):  
Sundhedsvæsnet i Danmark 
https://samfundsfagb.systime.dk/?id=226  
Ulighed på sundhedsområdet 
https://samfundsfagb.systime.dk/?id=227  
 
 
Supplerende stof: 
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Introduktion til Samfundsfag C (PDF)  
 
’Køn, indkomst og geografi: Her er vælgernes vigtigste dagsordener’ (artikel, Altinget, 
18.1.2018.) 
https://www.altinget.dk/artikel/163051-koen-indkomst-og-geografi-her-er-
vaelgernes-vigtigste-dagsordener  
 
Ideologier og kendetegn – overblik (PDF) 
 
Personkort & Ideologi – øvelse (PDF) 
 
De tre hovedideologier – opgave (Word)  
 
Værdipolitik og fordelingspolitik – definitioner og eksempler – øvelse (Word) 
 
’Husk Thomas Hobbes, når du skal forstå politik under coronakrisen’ (artikel, 
Information, 1.4.2020.) 
https://www.information.dk/udland/2020/03/husk-thomas-hobbes-naar-forstaa-
politik-coronakrisen   
 
’En syg forskel’ (dokumentar, afsnit 1, DR TV, 2016 – 42 min.): 
https://www.dr.dk/drtv/se/en-syg-forskel_103170  
 
OPGAVE – ’En syg forskel’ (dokumentar, DR TV, 2016) – (Word) 
 
’En syg forskel’ – kvantitative data (infographic).   
 
’13 forskelle på mænd og kvinders sundhed’ (artikel, Berlingske, 8.3.2018.) 
https://www.berlingske.dk/samfund/13-forskelle-paa-maends-og-kvinders-sundhed  
 
’Tabermændene: Mænds sundhed skranter’ (artikel, Netavisen Pio, 9.9.2019.) 
https://piopio.dk/tabermaendene-maends-sundhed-skranter  
 
’Hvorfor går mænd mere i hundene end kvinder?’ (artikel, Samvirke, 16.1.2019.) 
https://samvirke.dk/artikler/hvorfor-gaar-maend-mere-i-hundene-end-kvinder  
 
Køn og sundhed: Forskelle og ligheder mellem mænd og kvinder (opgave, Word). 
 
’Fakta om unge og alkohol’ (Alkohol & Samfund). 
https://alkohologsamfund.dk/viden-om-alkohol/fakta-om-unge-og-alkohol  
 
’Unge og rygning’ (Kræftens Bekæmpelse) 
https://www.cancer.dk/skole/viden-om-kraeft/kan-man-undgaa-kraeft/undgaa-
rygning/unge-og-
rygning/?gclid=CjwKCAjw8cCGBhB6EiwAgORey98bizJ3_GrIzZZYlTSBduwzmsx
PEVy3p2G-OsIsK6OuB2kRg1CHoxoCRNkQAvD_BwE  
 
Værdipolitik og fordelingspolitik – definition og eksempler – øvelse (Word). 
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Gruppearbejde (oplæg): De politiske partier i Folketinget – Værdi- og 
fordelingspolitik + NOTER (oplæg). 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 
2/10 

Særlige 
fokuspunkt
er 

 
Eleverne skal kunne: 
- anvende viden og kundskaber om politik til at redegøre for aktuelle 
samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæssige problemer, og diskutere 
løsninger herpå  

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare og 
diskutere samfundsmæssige problemer  

- undersøge aktuelle politiske beslutninger 

- behandle problemstillinger i samspil med andre fag, samt demonstrere viden om 
fagets identitet og metoder  

- formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende 
forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge  

- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale 
hjælpemidler, samt formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer 
med anvendelse af faglige begreber  

- argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.  

 
Kernebegreber og centrale aspekter i forløbet: 
 

- De tre hovedideologier (liberalisme, socialisme og konservatisme) 
- Danske politiske partier 
- Politiske deltagelsesformer 
- Styreformer og demokrati 
- Mediernes rolle i et demokrati 
- Kvalitativ og kvantitativ metode 
- Værdi- og fordelingspolitik 
- Socialisering, levevilkår, social mobilitet og arv. 
- Kapitalformer (Bourdieu) 
- Det økonomiske kredsløb 
- Den offentlige sektors udgifter 

 
Væsentligst
e 
arbejdsform
er 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, elevoplæg, ekskursioner (Ungdommens 
Folkemøde 2021, Valbyparken). 
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Titel 2 
 

Metode og data – Samfundsfag. 

Indhold  
Viden om samfundsvidenskabelig metode er inddraget og anvendt i de øvrige forløb, 
hvor eleverne løbende har skullet forholde sig til forskellige former for kvalitative og 
kvantitative data, samt vurdere muligheder og begrænsninger ved konkrete empiriske 
materialer. 
 
Kernestof:  
 
8. Metoder 
8.1 Hvordan laver vi en undersøgelse? 
8.1.1 Informationssøgning og kildekritik 
8.2 Kvantitativ metode 
8.2.1 Lav et spørgeskema 
8.3 Kvalitativ metode 
8.3.2 Interviews 
 
Link: https://samfnuc.systime.dk/index.php?id=136  
 
Supplerende stof: 
 
’Tre videnskabelige hovedretninger’, (læreroplæg, PDF). 
 
’Metoder i samfundsfag’, (læreroplæg, PDF). 
 
’Danmark i tal 2019’, (Danmarks Statistik, PDF). 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 
1/10 

Særlige 
fokuspunkter 

 
Eleverne skal kunne: 

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

- formulere samfundsfaglige spørgsmål og indsamle, kritisk vurdere og anvende 
forskellige materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge  

- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale 
hjælpemidler  

Fokus: 
 
- Aflæsning af statistisk materiale, såsom grafer, tabeller og øvrige data, herunder 
analyse og fortolkning af div. statistisk materiale i en given kontekst. 
 
- Forberedelse og gennemførelse af interviews (kvalitativ metode). 
 
- Fokus på muligheder og begrænsninger ved forskellige samfundsvidenskabelige 
metoder, samt hvordan disse kan kombineres. 



 
 

Side 7 af 18 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, ekskursioner, oplæg. 

 
 
Titel 3 
 

Almen sociologi – Det traditionelle, moderne og senmoderne samfund. 

Indhold  
Dette forløb har fokus på nogle af de muligheder og udfordringer, som individet har 
i det senmoderne samfund. For at kunne se ligheder og forskelle på samtiden og 
fortiden har eleverne viden om væsentlige træk ved henholdsvis det traditionelle, 
moderne og senmoderne samfund, som eleverne har arbejdet med i en komparativ 
analyse. 
 
Eleverne har tilegnet sig et bredt begrebsapparat til at kunne karakterisere det 
senmoderne samfund – hovedsageligt med udgangspunkt i begreber fra 
sociologerne Anthony Giddens, Thomas Ziehe, Pierre Bourdieu og Ulrich Beck.  
 
Det primære fokus på har været på individualisering, som kendetegner det 
senmoderne samfund, samt de muligheder og udfordringer, som dette medfører for 
den unge generation sammenlignet med tidligere generationer.  
 
Desuden har der været fokus på aspekter såsom stress blandt unge og i befolkningen 
generelt i Danmark, samt udviklingen i sportsaktiviteter med henblik på at analysere 
disse tendenser med anvendelse af relevante sociologiske begreber, som 
karakteriserer disse tendenser. 
 
Kernestof: 
 
’Sociologi – Introduktion’, (PDF). 
 
’Kap. 3 – Samfund og individ (Luk samfundet op!, Forlaget Columbus) 
3.1. Det traditionelle samfund. 
3.2. Det moderne samfund. 
3.3. Anthony Giddens – refleksivitet i det senmoderne samfund. 
3.4. Thomas Ziehe – kulturel frisættelse og formbarhed i det senmoderne samfund. 
3.5. Ulrich Beck – risiko i det senmoderne samfund. 
https://lso.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=362  
 
Supplerende stof: 
 
’Socialisering i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund – komparativt 
skema’, (øvelse, Word-dokument). 
 
’Almen sociologi – Karakteristika ved det senmoderne samfund’ (skema til noter, 
øvelse), (Word). 
 
’Studerende er hårdt ramt af stress i hverdagen’, (artikel, MX, 31.3.2017, PDF). 
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’Vi springer ud i ekstremsport som aldrig før’, (artikel, Berlingske, 20.7.2012, PDF). 
 
’Kroppen er den sidste instans, hvor vi kan opleve en form for kontrol’, (artikel, 
Information, 3.12.2010, PDF). 
 
Data: Antal medlemmer i sportsforeningen ’Dansk Triatlon Forbund’, 2001-2016, 
(Dansk Idrætsforbund, dif.dk, 1.6.2017). 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 
1/10 

Særlige 
fokuspunkter 

 
Eleverne skal kunne: 
 
- anvende og kombinere viden om og begreber fra sociologi, økonomi og politik til 
at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå 
 
- anvende sociologiske begreber til at forklare sociale og kulturelle mønstre 
 
Fokus: 
 

• Samfundstyper: Overgang fra det traditionelle og moderne til det 
senmoderne samfund. 

• Karakteristika for det senmoderne samfund med fokus på individualisering 
• Identitetsdannelse 
• Levevilkår  
• Udvalgte begreber med udgangspunkt i Anthony Giddens, Thomas Ziehe, 

Pierre Bourdieu & Ulrich Beck. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, elevoplæg. 

 
 
 
Titel 4  
 

Ulighed i storbyen 

Indhold  
Dette forløb har med titlen ’Ulighed i storbyen’ særligt fokus på storbyens historiske 
udvikling – særligt i København og de øvrige større byer i Danmark såvel som i 
udlandet – samt de muligheder og udfordringer, som kendetegner de større byer i 
samtiden, ikke mindst med fokus på den stigende sociale og økonomiske ulighed, 
som kendetegner udviklingen i særligt København.  
 
For at kunne forstå og forholde sig kritisk til storbyernes udvikling i samtiden vil 
eleverne skulle tilegne sig viden om byernes historiske udvikling fra købsstad (det 
traditionelle samfund), industriby (det moderne samfund) til nutidens 
postindustrielle og globale storbyer (det senmoderne samfund).  
 
Endvidere skal eleverne tilegne sig viden om de overordnede sociologiske, politiske 



 
 

Side 9 af 18 

og økonomiske tendenser, som har haft og fortsat har betydning for storbyernes 
udvikling, herunder hvilke aktører, som har indflydelse på udviklingen i de større 
byer. Her indgår bl.a. udviklingen af den universelle velfærdsstat i Danmark, samt 
hvorledes velfærdsstaten, men også private aktører, interesseorganisationer og 
borgerforeninger har påvirket befolkningens livsvilkår i byerne og forstæderne.  
 
Eleverne vil foruden at skulle læse om, og kunne redegøre for, analysere og 
diskutere ovenstående og skulle ud i byen (København) og gennemføre fokuserede 
observationer, samt evt. gennemføre interviews med borgere, som bor i to udvalgte 
bydele i København med henblik på en komparativ analyse af ligheder og forskelle 
mellem disse udvalgte bydele. 
 
Foruden den faglige viden om storbyens udvikling med særligt fokus på ulighed i de 
større byer, også forholde sig til mere generelle aspekter, såsom hvad der 
karakteriserer et godt liv i byen, samt komme med innovative bud og løsninger på 
nogle af de udfordringer, som kendetegner livet sociologisk, politisk og økonomisk i 
de større byer i dag.  
 
Kernestof: 
 
’Introduktion til bysociologi’ (PP, baseret på kap. 1 og 2 i ibogen ’Bysociologi’,  
Systime): 
https://bysociologi.systime.dk/?id=130 
https://bysociologi.systime.dk/?id=129 
 
3. Den universelle velfærdsstats byggerier. 
En bygning vi rejser. 
Socialdemokratiets lighedsvision og efterkrigstidens byggeboom. 
Velfærdsstatens plan – Fingerplanen. 
Velfærdsarkitekturen – lighed, fællesskab og det anti-autoritære. 
Problemer med boligerne. 
 
Link: https://bysociologi.systime.dk/?id=128  
 
4. Livet i byen – identitet, livsstil og fællesskab. 
Byen som katalysator for modernitet og senmodernitet. 
Stedsbestemt socialisation – byer former mennesker. 
Mentale kort og forskellige urbane virkeligheder. 
Byen som en scene – livsstil. 
 
Link: https://bysociologi.systime.dk/index.php?id=127&L=0  
 
7. Ghettoer, ulighed og gentrificering. 
Hvad er en ghetto? 
Pierre Bordieu: Kapitalformerne. 
Ghettoisering i Hovedstadsområdet og Aarhus. 
Gentrificeringens dobbelte ansigt. 
 
Link: https://bysociologi.systime.dk/index.php?id=123&L=0  
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Supplerende stof: 
 
’Urbanization and the Future og Cities’, (video, Youtube, 4 min.) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fKnAJCSGSdk  
 
‘Byvandring i København – Opgaveformulering’, (PDF). 
 
’Nøgletal – Københavns Kommune’, (August 2018, PDF). 
 
’Ledighedsudredning – Københavns Kommune – Udvalgte kvantitative data’, 
(Februar 2016, PDF). 
 
’Opgave – kap. 4. Livet i byen – identitet, livsstil og fællesskab’, (Word-dokument). 
 
’Aktører i byen (oversigt)’, (Png). 
 
’Gentrificering – Velfærdsbyen er blevet til velstandsbyen’, (artikel, Information, 
26.4.2019, PDF). 
 
’En vej – to verdener’, (DR TV, 23.6.2016). 
Link: https://www.dr.dk/presse/en-vej-verdener  
 
’København bliver en by for de rige – sådan er det bare’, (artikel, Information, 
11.7.2016). 
Link: https://www.information.dk/indland/2016/07/koebenhavn-by-rige-saadan-
bare  
 
‘Social eksport: Tusindvis af borgere på offentlig forsørgelse flytter fra de større 
byer’, (artikel, Information, 26.7.2019, PDF). 
 
’Overblik: Sådan vil regeringen udrydde ghettoerne på 12 år’, (artikel, dr.dk, 
1.3.2018). 
Link: https://www.dr.dk/nyheder/politik/overblik-saadan-vil-regeringen-udrydde-
ghettoerne-paa-12-aar  
 
‘Byer med plads til alle – Socialdemokratiets pejlemærker til flere og billigere 
boliger’, (PDF). 
 
’Antallet af ghettoer er næsten halveret: Hvis jeg ikke var nødt til at flytte, så havde 
jeg ikke gjort det’, (artikel, dr.dk, 1.12.2020). 
Link: https://www.dr.dk/nyheder/indland/antallet-af-ghettoer-er-naesten-halveret-
hvis-jeg-ikke-var-noedt-til-flytte-saa 
 
’De riges by: På desperat boligjagt’, (afsnit 1). 
Link: https://www.dr.dk/drtv/se/de-riges-by_-paa-desperat-boligjagt_146536  
 
’De riges by: Beboerne gør oprør’, (afsnit 2). 
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Link: https://www.dr.dk/drtv/se/de-riges-by_-beboerne-goer-oproer_146537  
 
’Huslejen i Berlin må ikke stige de næste fem år’, (artikel, dr.dk., 18.6.2019). 
Link: https://www.dr.dk/nyheder/udland/huslejen-i-berlin-maa-ikke-stige-de-
naeste-fem-aar 
 
‘Bystyret opkøber lejligheder i Berlin’, (Artikel, dr.dk, 17.6.2019). 
Link: https://www.dr.dk/ligetil/ligetil-paa-tegnsprog/bystyret-opkoeber-
lejligheder-i-berlin 
 
‘Overblik: Huslejen i de europæiske storbyer banker i vejret’, (Artikel, dr.dk, 
5.11.2019). 
Link: https://www.dr.dk/nyheder/penge/overblik-huslejen-i-de-europaeiske-
storbyer-banker-i-vejret  
 
‘Billedserie – Gentrificering, ‘Dark design’ og politiske budskaber’, (PDF). 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 
3/10 

Særlige 
fokuspunkter 

 
Eleverne skal kunne: 
 
- anvende og kombinere viden om og begreber fra sociologi, økonomi og politik til 
at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå 
 
- anvende sociologiske begreber til at forklare sociale og kulturelle mønstre 
 
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare 
og diskutere samfundsmæssige problemer  

- formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse 
af faglige begreber  

- argumentere for egne synspunkter pa ̊ et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog 

- aflæsning af statistisk materiale, såsom grafer, tabeller og øvrige data, herunder 
analyse og fortolkning af div. statistisk materiale i en given kontekst 
 
- forberedelse og gennemførelse af interviews (kvalitativ metode). 
 
 
Kernebegreber og fokuspunkter:  
 
 - Aktør/struktur (A. Giddens) – herunder byens aktører   
 - Den postindustrielle og globale storby   
 - Gemeinschaft / Gesellschaft (Tönnies)   
 - Gentrificering  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 - Ghettoisering – økonomisk og kulturel   
 - Habitus og felt (P. Bourdieu)   
 - Industrialisering   
 - Kapitalformer (økonomisk, kulturel og social kapital – P. Bourdieu)   
 - Metode: Kvalitativ, kvantitativ og komparativ.   
 - Politisk regulering – ideologier   
 - Samfundstyper – byen i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund   
 - ’Segregering’ og parallelsamfund   
 - Suburbanisering (fra den centrale by (brokvartererne) til forstæderne)   
 - Symbolsk vold (P. Bourdieu)   
 - Urbanisering   
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, ekskursion (byvandring), gennemførelse 
af interviews, elevoplæg, virtuel undervisning. 

 
 
Titel 5 
 

Velfærd, økonomi og arbejdsmarked – velfærdsstatens udfordringer. 

Indhold  
Dette forløb har overordnet fokus på den danske velfærdsstats interne og eksterne 
udfordringer. De interne udfordringer indebærer bl.a. den demografiske udfordring 
(’ældrebyrden’), sort arbejde, individualisering, forventningspres etc. De eksterne 
udfordringer, som bl.a. stigende international konkurrence (globalisering, EU og 
indvandring) har medført et fokus på rammevilkår for danske virksomheder, 
herunder hvordan politikerne kan være med til at sikre Danmarks konkurrenceevne 
i fremtiden. I den forbindelse har eleverne også stiftet bekendtskab med begrebet 
’Konkurrencestaten’. 
 
Eleverne har arbejdet med centrale økonomiske aspekter, såsom økonomiske 
modeller (plan-, markeds- og blandingsøkonomi), det økonomiske kredsløb, 
markedsmekanismen, samt basal økonomisk politik (finanspolitik). 
 
Eleverne har også arbejdet med iværksætteri og politiske rammevilkår for de danske 
virksomheder.  
 
Eleverne har endvidere arbejdet med det danske arbejdsmarked, samt et tema om 
fremtidens arbejdsmarked (SO3-forløb) med forskellige cases, som enten 
omhandler ’automatiesering’ (teknologi), ’barsel’ eller ’indvandring’. Endvidere har 
eleverne beskæftiget sig med det kønsopdelte arbejdsmarked, samt ligestilling 
mellem kønnene mere generelt. 
 
Kernestof: 
 
Velfærdsstatens historie (Danskernes Akademi, DR2 – 30 min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=s32s0n1ybX0 
https://www.youtube.com/watch?v=fg17COhHNX0  
https://www.youtube.com/watch?v=Mgox1ux31hM 
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9.1 Hvad er en velfærdsstat? 
9.2 Rettigheder og pligter i velfærdsstaten 
9.3 Udfordringer for den universelle velfærdsstat 
9.4 Velfærdsreformer (og konkurrencestaten) 
Link: https://samfc.systime.dk/index.php?id=168&L=0  
 
’Den danske velfærdsstats interne og eksterne udfordringer’, (læreroplæg, PDF) 
 
’Velfærdsstat, Konkurrencestat og Rammevilkår for danske virksomheder’, 
(læreroplæg, PDF) 
 
2. Konkurrencestaten 
2.1. Hvad er en konkurrencestat? 
Link: https://konkurrencestaten.systime.dk/?id=130  
 
Molins model 
https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=897  
Molins Model (PP) 
 
10.1 Hvad er økonomi? 
10.2 Det økonomiske kredsløb 
10.3 Penge og renter 
10.4 Økonomiske mål 
10.5 Økonomisk politik 
Link: https://samfc.systime.dk/index.php?id=191&L=0 
 
14. Det danske arbejdsmarked 
14.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 
14.2 Hovedaftale og overenskomster 
14.3 Køn og arbejdsmarked 
14.4 Arbejdsløshed 
+ 'Våben' i en arbejdskonflikt 
+ Arbejdsstyrken 
+ Selvstændige og lønmodtagere 
+ Former for arbejdsløshed 
+ Hjælp til de arbejdsløse 
Link: https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=419 
 
18.5. Arbejdsmarkedspolitik 
Flexicurity-modellen 
Pres på flexicurity-modellen 
Link: https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=485  
 
14.3. Køn og arbejdsmarked 
Det kønsopdelte arbejdsmarked 
Problemer ved kønsopdelt arbejdsmarked 
Lige løn for lige arbejde 
Link: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=820  
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5. Køn og ligestilling  
5.1 Ligestilling ifølge lovgivningen 
5.2 Hvorfor er der forskel? 
5.3 Ligestilling blandt minoriteter 
Link: https://samfc.systime.dk/index.php?id=177 
 
Supplerende stof: 
’Løkke vil afskaffe SU for hjemmeboende’ (artikel, BT, 2015, Word). 
 
’Ekspert: Velfærdsstaten som vi kender den er død’ (artikel, Kristeligt Dagblad, 
16.2.2020, PDF). 
 
’På 25 år har danskernes syn på skattelettelser ændret sig markant: Èt parti spiller en 
nøglerolle (artikel, Berlingske, 14,10.2018, PDF). 
 
’De samfundsøkonomiske mål – konflikter’ (grafik) 
 
’7 gange kvinder kæmpede for ligestilling’ (DR) – tidslinje (grafik) 
 
’Kønsfordeling på danske universiteter’ (grafik) 
 
Det danske arbejdsmarked (Eksamensopgave 2021 – PDF): 
- ’Skipper: Sygeplejersker og sosu’er skal have mere i løn’ (Enhedslisten.dk, 
26.4.2020.) 
- ’Sygeplejersker varsler strejke efter nej til overenskomst’ (3F.dk, 22.4.2021.) 
 
’OVERBLIK Hvorfor har vi ikke mindsteløn i Danmark?’, (artikel, DR, 9.4.2019). 
Link: https://www.dr.dk/nyheder/politik/overblik-hvorfor-har-vi-ikke-
mindsteloen-i-danmark 
 
’Den sorte skole: Slaget på Fælleden’, (DR TV, 10 min.) 
Link: https://www.dr.dk/drtv/episode/den-sorte-skole_-slaget-paa-
faelleden_49123 
 
Ekskursion: Besøg på Arbejdermuseet, (Maj 2022, Rømersgade 22, 1362 Kbh. K). 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 
2/10 

Særlige 
fokuspunkter 

 
Eleverne skal kunne: 
 
- anvende og kombinere viden og kundskaber om sociologi, politik, økonomi til at 
redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæssige 
problemer, og diskutere løsninger herpå  

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare 
og diskutere samfundsmæssige problemer  
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- undersøge aktuelle politiske beslutninger  

- undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og 
kulturelle mønstre  

- undersøge grundlæggende økonomiske sammenhænge med inddragelse af 
erhvervsmæssige forhold og diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer  

- formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer med brug af digitale 
hjælpemidler  

- formidle faglige sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse 
af faglige begreber  

- argumentere for egne synspunkter på et fagligt grundlag og indgå i en faglig dialog.  

Kernestoffet er følgende: 
 

• Økonomiske modeller/systemer 
• Marked, stat og civilsamfund (velfærdstrekanten) 
• Markedsmodellen/-mekanismen 
• Økonomiske mål og konflikter 
• Det økonomiske kredsløb 
• Velfærd og velfærdsmodeller 
• Den danske model, herunder ’flexicurity’ og fagforeninger 
• Velfærdsstatens udfordringer (interne og eksterne) 
• Konkurrencestaten 
• Molins model 
• Køn og ligestilling 
• Køn og arbejdsmarked 
• Rammevilkår for danske virksomheder, samt konkurrenceevne 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, elevoplæg, ekskursion (museumsbesøg 
på Arbejdermuseet), virtuel undervisning. 

 
 
 
 
Titel 6 
 

Danmark i EU – EU i Danmark (EU & Globalisering) 

Indhold  
Dette forløb omhandler hvilke muligheder og trusler, som Danmark står over for i 
forbindelse med globaliseringen, samt Danmarks medlemskab af EU.  
 
Med udgangspunkt i globalisering har eleverne tilegnet sig en overordnet viden om 
denne proces, samt hvordan denne proces kan og vil påvirke Danmark – kulturelt, 
politisk og økonomisk. Eleverne har derfor en overordnet viden om 
globaliseringens økonomiske, politiske og kulturelle dimensioner. 
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Arbejdet med EU har taget udgangspunkt i institutionens historiske udvikling efter 
anden verdenskrig, og fokus har været på den politiske dimension med 
udgangspunkt i Københavnskriterierne, samt det indre marked og det økonomiske 
samarbejde mellem medlemslandende.  
 
Gældende for forløbet er, at eleverne skal kunne diskutere grundlæggende politiske 
og økonomiske muligheder, udfordringer og ideologiske holdninger som følge af 
globaliseringen, samt Danmarks medlemskab af EU.  
 
Endvidere omhandler forløbet Danmarks forhold til EU, herunder med fokus på 
Danmarks fire EU-forbehold med fokus på bl.a. suverænitet med udgangspunkt i 
EU-samarbejdet (overstatsligt og mellemstatsligt samarbejde). 
 
Kernestof: 
 
19. Globalisering 
19.1 Økonomisk globalisering 
19.2 Kulturel globalisering 
19.3 Politisk globalisering 
19.4 Årsager til globaliseringen 
19.5 Globaliseringens konsekvenser 
- Globaliseringens fordele. 
- Globaliseringens ulemper. 
- Reaktioner på globaliseringen. 
- Globaliseringens omfang. 
 
Link: https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=221 
 
’EU – fra idé til institution (introduktion)’, (læreroplæg, PDF). 
 
20. Den Europæiske Union (EU) 
20.1 Baggrunden for EU-samarbejdet 
Fra EF til EU 
20.2 Hvad bestemmer EU? 
EU er et overnationalt samarbejde 
Danmark i EF/EU 
20.3 EU's institutioner 
Kommissionen 
Ministerrådet 
Europa-Parlamentet 
EU-Domstolen 
20.4 Det Indre Marked 
Fri bevægelighed af varer og serviceydelser 
Fri bevægelighed af arbejdskraft og penge 
Det Indre Marked - fordele og ulemper 
Link: https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=497  
 
Københavnskriterier (Systime) 
Link: https://europapaavej.systime.dk/?id=136  
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Supplerende stof: 
 
‘Hvad er suverænitet? Hvornår er man et selvstændigt land?’, (video, DR, 7 min.) 
Link: https://www.dr.dk/drtv/se/explainer_-saadan-bliver-et-land-en-selvstaendig-
stat_242038  
 
‘Kryds i ja eller nej: Ved du hvad forsvarsforbeholdet går ud på? (Explainer, DR, 6 
min.) 
Link: https://www.dr.dk/nyheder/indland/vi-skal-stemme-om-et-knap-30-aar-
gammelt-eu-forbehold-men-hvad-gaar  
 
‘Kun tre vil bevare det: Dèt mener partierne om forsvarsforbeholdet’ (artikel, DR, 
dr.dk, 7.3.2022.) 
https://www.dr.dk/nyheder/politik/folkeafstemning/kun-tre-vil-bevare-det-det-
mener-partierne-om-forsvarsforbeholdet  
 
’Debat om Danmarks forsvarsforbehold: Før vi stemmer’ (DR TV, 11.5.2022.) 
https://www.dr.dk/drtv/episode/debat-om-danmarks-forsvarsforbehold_-foer-vi-
stemmer_314700  
 
‘Der går let kaviar i det indre marked’, (artikel, Berlingske, 16.2.2012, PDF). 
 
’Danmarks top 10 eksportlande’, (tabel/oversigt, seomondo.dk, 27.4.2017, PDF). 
 
’TEMA: Folkeafstemning i Tyrkiet’ (artikel, DR, dr.dk, 16.4.2017, PDF). 
 
’Danske politikere: Intet EU-medlemskab til Tyrkiet’ (artikel, TV2, tv2.dk, 
17.4.2017, PDF). 
 
’Måling om danskernes og EU-borgernes tilfredshed/utilfredshed med demokratiet 
i Danmark og EU’ (data baseret på Eurobarometer, marts 2017, PDF). 
 

 
Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 
1/10 

Særlige 
fokuspunkter 

 
Eleverne skal kunne: 

 
- anvende og kombinere viden og kundskaber om sociologi, politik, økonomi til at 
redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer, herunder erhvervsmæssige 
problemer, og diskutere løsninger herpå  

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet til at forklare 
og diskutere samfundsmæssige problemer  

- undersøge aktuelle politiske beslutninger, herunder betydningen af EU og globale 
forhold. 

Kernestof: 
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• Globalisering: Politisk, økonomisk og kulturel globalisering, herunder 

homogenisering og heterogenisering. 
• Fordele og ulemper ved globaliseringen. 
• Politiske/ideologiske holdninger til globaliseringen og EU 

(antiglobalister/EU-skeptikere/-modstandere). 
• EU's udvikling (EKSF, EF, EU) 
• Interdependens (gensidig afhængighed) 
• Integration i bredden og dybden. 
• Suverænitet – EU som et overstatsligt samarbejde. 
• Københavnskriterierne  

(herunder ’normativ magt’ og ’ekstern demokratisering’). 
• Danmarks fire EU-forbehold. 
• EU's institutioner (Kommissionen, EU-parlamentet, Ministerrådet, EU-

domstolen). 
• Det indre marked: 

Frihandel, herunder fri bevægelighed (varer, tjenesteydelser og arbejdskraft). 
’Tekniske handelshindringer’ (protektionisme), samt ’harmonisering’ og 
’gensidig anerkendelse’.   
Fordele og ulemper ved det indre marked. 

• Danmarks samhandel med EU-lande og verden: Eksport og centrale 
eksportområder. 

 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuel undervisning, par- og gruppearbejde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


