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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin maj-juni 2022 

Institution Niels Brock Innovationsgymnasium 

Uddannelse HHx 

Fag og niveau Samfundsfag B 

Lærer(e) Janus Wolff Christiansen 

Hold f20sab01 – Valgfagshold i samfundsfag på B-niveau 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i faget 

Forløb 1 
Køn, identitet og ligestilling i det senmoderne samfund 

85 ns 

Forløb 2 
Klima – udfordringer og løsninger 

110 ns 

Forløb 3 USA’s udfordringer – case: Stormen på kongressen 

120 ns 

Forløb 4 EU, globalisering og flygtninge  

50 ns 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Forløb 1 

 

Køn, identitet og ligestilling i det senmoderne samfund 

 Forlø-

bets ind-

hold og 

fokus 

Forløbet var tematisk opbygget og tog udgangspunkt i et kapitel i ny lærebog: samfunds-

fag på tværs. Der både havde sociologiske, politiske og økonomiske sigtepunkter. Nye 

begreber som identitetspolitik, biologiske determinisme, det kønsopdelte arbejdsmarked 

er blevet introduceret – og vi har også i tillæg til lærebogen, haft et internationalt per-

spektiv og fx undersøgt holdninger til LGBT i forskellige EU-lande, og wokekapitalis-

men som ny ramme moderne virkesomheder må forholde sig til. 

 

Problemstillinger: 

Hvad er identititetspoltik og hvordan ser vi det udfoldet i DK og andre steder? 

Er køn noget vi vælger? Hvordan kan Ziehe, Giddens og Butler forklare det? 

Hvorfor er der ikke reel lighed på det danske arbejdsmarked? Hvad koster det samfun-

det? Hvad kan politikerne gøre? 

 

Faglige 

mål 

Faglige mål - Eleverne skal kunne: 

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle te-

orier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger. 

 

- Lidt om betydningen af EU og globale forhold 

 

- sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre (på arbejdsmarkedet) 

 

- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og diskutere 

løsninger herpå 

 

- 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, dia-

grammer 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 syns-

punkter og indgå i en faglig dialog. 

Kerne-

stof 

Sociologi: 

identitetsdannelse og socialisering (Ziehe, Giddens, Butler) 

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

 

Politik 



 

 

Side 4 af 15 

magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk sam-

fund, herunder ligestilling mellem kønnene. (kønsopdelte arbejdsmarked, formel og reel 

ligestilling) 

politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske 

systemer i Danmark og EU. 

 

Økonomi 

velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 

det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold. 

(Giver det samfundsøkonomisk mening at arbejdsmarkedet er kønsopdelt, hvordan kan 

man regulere det?) 

 

Metode 

kvantitativ og kvalitativ metode. 

 

Anvendt 

materi-

ale. 

 

[Angiv hvilke materialer, der har været anvendt i forløbet, fordelt på kernestof og supple-

rende stof. Angiv desuden omfanget i form af antal sider/procent og en angivelse af for-

løbets samlede undervisningstid og fordybelsestid (opgøres i timer a 60 minutter. Læs 

mere herom i bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelse § 19)] 

  

Forløbet strakte sig over 30 timer 

 

Kernestof 

Grundbog: 70 ns. 

Karsten Nikolajsen og Thomas Ohnesorge: Samfundet på tværs (2021) 

Kapitel 1 Køn i det senmoderne samfund 

https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=132  

 

Supplerende stof: 

Artikler og film til belysning af LGBT-forhold i EU: 15 ns. 

• DR: 30/9 2020 - https://www.dr.dk/nyheder/udland/ungarn-og-polen-vaekker-

igen-alvorlige-bekymringer-i-bruxelles (sidst besøgt 3/5 2022) 

 

• Film om LGBT-forhold i Polen. UV materiale på Folketingets hjemmeside: 

https://www.eu.dk/da/undervisning/ungdomsuddannelser/over_graen-

sen/lgbt-rettigheder (sidst besøgt 3/5 2022) 

 

• Rainbowmap Europe: https://rainbow-europe.org/#8638/0/0  (3/5 2022) 

 

Diverse artikler om Croptop og barselsorlov for mænd: 10 ns. 

• Om Croptop-debatten: https://www.dr.dk/nyheder/indland/regler-om-sports-

bh-paa-dansk-universitet-forarger-studerende-stop-forbud-mod-bare (3/5 2022) 

 

• https://www.dr.dk/nyheder/indland/mandeforsker-ser-positivt-paa-barselsaf-

tale-manden-vil-fremstaa-som-idiot-hvis-han  (3/5 2022) 

 

• https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/croptop-kommer-paa-mu-

seum-efter-forbudsdebat-et-vigtigt-nedslag-i (3/5 2022) 

https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=132
https://www.dr.dk/nyheder/udland/ungarn-og-polen-vaekker-igen-alvorlige-bekymringer-i-bruxelles
https://www.dr.dk/nyheder/udland/ungarn-og-polen-vaekker-igen-alvorlige-bekymringer-i-bruxelles
https://www.eu.dk/da/undervisning/ungdomsuddannelser/over_graensen/lgbt-rettigheder
https://www.eu.dk/da/undervisning/ungdomsuddannelser/over_graensen/lgbt-rettigheder
https://rainbow-europe.org/#8638/0/0
https://www.dr.dk/nyheder/indland/regler-om-sports-bh-paa-dansk-universitet-forarger-studerende-stop-forbud-mod-bare
https://www.dr.dk/nyheder/indland/regler-om-sports-bh-paa-dansk-universitet-forarger-studerende-stop-forbud-mod-bare
https://www.dr.dk/nyheder/indland/mandeforsker-ser-positivt-paa-barselsaftale-manden-vil-fremstaa-som-idiot-hvis-han
https://www.dr.dk/nyheder/indland/mandeforsker-ser-positivt-paa-barselsaftale-manden-vil-fremstaa-som-idiot-hvis-han
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/croptop-kommer-paa-museum-efter-forbudsdebat-et-vigtigt-nedslag-i
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/croptop-kommer-paa-museum-efter-forbudsdebat-et-vigtigt-nedslag-i
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Engelske artikler der belyser Woke-fænomenet i USA og Geoge Floyd sagen, Ni-

kes respons: 6 ns. 

• https://eu.usatoday.com/story/sports/2020/05/30/george-floyd-nike-ad-

addresses-racism-protests-dont-do-it/5291023002/ (3/5 2022) 

 

• https://adage.com/article/cmo-strategy/nike-says-dont-do-it-when-it-comes-

racism-reaction-george-floyds-death/2260081 (3/5 2022) 

 

 

Arbejds-

former 

[Angiv de væsentligste arbejdsformer, der er anvendt i forløbet, fx klasseundervisning, 

virtuelle arbejdsformer,projektarbejdsform,anvendelse af fagprogrammer,skriftligt ar-

bejde,eksperimentelt arbejde.] 

 

I en del af forløbet har eleverne i forskellige grupper haft ansvaret for at formidle de 

mest centrale pointer fra kapitlerne til deres klassekammerater, der efterfølgende har ar-

bejdet med kapitlet, mens jeg har haft faglig dialoger med grupperne – efterfølgende har 

jeg samlet op på klassens arbejde. 

 

Læreroplæg om EU og wokecapitalism. 

 

Afsluttende projekt i grupper, hvor eleverne indenfor rammerne af forløbets problemstil-

linger og forskellige cases selv skulle vælge en at gå i dybden med herunder bruge kvalita-

tive og kvantitative metoder– træne research og formulering af problemstilling, samt pro-

ducere en minisynopsis. 

   

 
  

https://eu.usatoday.com/story/sports/2020/05/30/george-floyd-nike-ad-addresses-racism-protests-dont-do-it/5291023002/
https://eu.usatoday.com/story/sports/2020/05/30/george-floyd-nike-ad-addresses-racism-protests-dont-do-it/5291023002/
https://adage.com/article/cmo-strategy/nike-says-dont-do-it-when-it-comes-racism-reaction-george-floyds-death/2260081
https://adage.com/article/cmo-strategy/nike-says-dont-do-it-when-it-comes-racism-reaction-george-floyds-death/2260081
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Forløb 

2 

 

Klima – udfordringer og løsninger 

 Forlø-

bets 

indhold 

og fo-

kus 

[Et kort resumé af forløbets indhold og fokus, herunder hvilke centrale problemstillinger, 

der har været arbejdet med.] 

Forløbet har handlet om klima især belyst gennem politiske og økonomiske begreber og 

teorier. COP26 var det konkrete og aktuelle omdrejningspunkt, men vi inddrog også 

kommunalvalget (generelt og med en klimavinkel). 

 

Problemstillinger vi har arbejdet med: 

Hvad er den klimamæssige udfordring? 

Hvilke klimapolitiske tiltag er der på lokalt, nationalt og globalt plan? 

Hvilke forskellige økonomiske og politiske løsninger er der? 

Hvorvidt indebærer det et opgør med det økonomiske vækstparadigme.? 

 

Faglige 

mål 

Faglige mål - Eleverne skal kunne: 

- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge 

aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og disku-

tere foreliggende og egne løsninger herpå 

 

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teo-

rier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger. 

 

- undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og glo-

bale forhold 

 

- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og dis-

kutere løsninger herpå 

 

- 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, dia-

grammer 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 

 

Kerne-

stof 

Politik 

politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd 

politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske 

systemer i Danmark og EU. 

 

Økonomi 

velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 
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det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder bæredygtig udvikling, og økono-

misk styring nationalt og regionalt 

 

An-

vendt 

materi-

ale. 

 

[Angiv hvilke materialer, der har været anvendt i forløbet, fordelt på kernestof og supple-

rende stof. Angiv desuden omfanget i form af antal sider/procent og en angivelse af for-

løbets samlede undervisningstid og fordybelsestid (opgøres i timer a 60 minutter. Læs 

mere herom i bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelse § 19)] 

 Omfang 25 timer 

 

Kernestof 

 

Politik og klimaforandringer 

Overordnet har vi brugt grundbogen: Klimaforandringer – politik, sociologi og økonomi, 

af Ole Hedegaard Jensen, systime (2020). Kapitel 1, 2 og 3 = 25 ns 

 

Kapitel 1 og klimaforandringer og Parisaftale; https://klimaforandringer.sy-

stime.dk/?id=141  

Kapitel 2 om klimapolitik som politikområde, herunder Molins model og Eastons model 

Kapitel 3 om klima og internationalpolitik herunder den realistiske vs idealistiske skole, 

introduktion til FN og EU. 

 

Økonomi og klima - Overordnet har vi brugt grundbogen: Klima og bæredygtighed af 

Morten Nielsen Hasselbalch og Michael Helt Knudsen, systime (2020). Mere specifikt ud-

valgte dele af kapitel 4: 55 ns. 

 
Hvad er markedsfejl og eksternaliteter : https://xn--klimaogbredygtighed-sxb.ibog.forlaget-

columbus.dk/?id=191 ) 

Forklar Kuznetkurven og diskuter hvordan den kan anvendes ift. løsning af klimaproblemer 

Kilder: den økonomiske kuznet kurve ( https://xn--klimaogbredygtighed-sxb.ibog.forla-

getcolumbus.dk/?id=186  og den miljømæssige Kuznet-kurve (https://xn--klimaogbre-

dygtighed-sxb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=188 ) 

Hvilke økonomiske instrumenter man kan bekæmpe klimaforandringer med (Strukturpolitik, 

ekspansiv og kontraktiv finanspolitik) kapitel 4.4: https://xn--klimaogbredygtighed-

sxb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=161  

Doughnut-modellen og dens 7 principper for en fremtidig økonomi. kapitel 4.5 https://xn--

klimaogbredygtighed-sxb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=162  

 

Supplerende stof: 30 ns. 

• COP 26: https://nyheder.tv2.dk/klima/2021-11-02-vigtige-aftaler-er-allerede-lan-

det-men-en-ting-kan-blive-afgoerende-paa-cop26 (sidst besøgt 3/5 2022) 

 

• Politiske instrumenter;  regeringens klimaplan, køreplan for et grønt Danmark:  

https://kefm.dk/Media/637687027970573761/Gr%C3%B8n_K%C3%B8re-

plan-a.pdf (sidst besøgt 3/5 2022) 

 

• Kate Raworth: TED-talk. 

https://klimaforandringer.systime.dk/?id=141
https://klimaforandringer.systime.dk/?id=141
https://klimaogbæredygtighed.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=191
https://klimaogbæredygtighed.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=191
https://klimaogbæredygtighed.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=186
https://klimaogbæredygtighed.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=186
https://klimaogbæredygtighed.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=188
https://klimaogbæredygtighed.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=188
https://klimaogbæredygtighed.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=161
https://klimaogbæredygtighed.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=161
https://klimaogbæredygtighed.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=162
https://klimaogbæredygtighed.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=162
https://nyheder.tv2.dk/klima/2021-11-02-vigtige-aftaler-er-allerede-landet-men-en-ting-kan-blive-afgoerende-paa-cop26
https://nyheder.tv2.dk/klima/2021-11-02-vigtige-aftaler-er-allerede-landet-men-en-ting-kan-blive-afgoerende-paa-cop26
https://kefm.dk/Media/637687027970573761/Gr%C3%B8n_K%C3%B8replan-a.pdf
https://kefm.dk/Media/637687027970573761/Gr%C3%B8n_K%C3%B8replan-a.pdf
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• Klimaloven: https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2019/dec/klimalov  
 

• Afsluttende synopsisøvelse: 

• Bilag 1: Statministerens nytårstale (uddrag) 

• Bilag 2: Analyse af nytårstalen (uddrag) i dagbladet Information 3/1 2022 af poli-

tisk kommentator Lars trier Mogensen (infomedia) 

• Bilag 3: Artikel om CO2 afgift i dagbladet information den 3/1 2022 af journalist 

Ulrik Dahlin (infomedia) 

• Bilag 4: statistik der belyser forskellige holdninger til CO2 afgift blandt højt og 

lavt uddannede – fra piopio.dk. 

 

Ar-

bejds-

former 

[Angiv de væsentligste arbejdsformer, der er anvendt i forløbet, fx klasseundervisning, vir-

tuelle arbejdsformer,projektarbejdsform,anvendelse af fagprogrammer,skriftligt ar-

bejde,eksperimentelt arbejde.] 

 

Forløbet har vekslet mellem læreroplæg og elevaktiviteter – og eleverne har lavet en pro-

jekt/synopisøvelse som afsutning på forløbet, hvor de på baggrund af bilag skulle lave en 

synopsis og præsentere den på screencast. 

 

Eleverne har herudover deltaget i debatarrangement med kommunapolitikere 

 

 

 
  

https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2019/dec/klimalov
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Forløb 3 

 

USA’s udfordringer – case: Stormen på kongressen 

 Forlø-

bets ind-

hold og 

fokus 

[Et kort resumé af forløbets indhold og fokus, herunder hvilke centrale problemstillin-

ger, der har været arbejdet med.] 

 

Forløbet har været et komparativt studie mellem USA og DK, med omdrejningspunkt i 

stormen på kongressen og en undring over om noget lignende kunne ske i DK og hvad 

der kan forklare at det skete i USA: sociologiske, politiske og økonomiske forklaringer. 

Fx ulighed, USA’s demografi, Trumps retorik. 

 

Problemstillinger: 

 

Politik og demokrati: Hvordan er det amerikanske politiske system forskelligt fra det 

danske, hvilke partier dominerer, hvilke vælgergrupper søger de at tiltrække, hvordan? 

 

Velfærd og ulighed: Hvordan ser den amerikanske velfærdsmodel ud i forhold til den 

danske? Hvordan måler man ulighed? Hvor er uligheden størst? Hvor er der mest social 

mobilitet? Gør Biden en forskel i forhold til ulighed? Flytter den amerikanske velfærds-

model sig? 

 

Økonomi og økonomisk politik: Hvordan måler man om et land klarer sig godt økono-

misk? Hvordan klarer USA sig i forhold til Danmark? Hvilken økonomisk politik fører 

Biden? Hvad går Build Back Better ud på? 

 

Faglige 

mål 

Faglige mål - Eleverne skal kunne: 

- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge 

aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og disku-

tere foreliggende og egne løsninger herpå 

 

- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle te-

orier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger. 

 

- sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre 

 

- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer 

- formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde 

dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at under-

søge og diskutere problemstillinger og konkludere 

 

- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, dia-

grammer 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. 
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Kerne-

stof 

Sociologi 

identitetsdannelse og socialisering 

politisk meningsdannelse og medier 

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

 

Politik 

politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd 

magtbegreber og demokratiopfattelser 

politiske beslutningsprocesser i (USA) og Danmark 

 

Økonomi 

velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 

det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder bæredygtig udvikling, og økono-

misk styring nationalt og regionalt 

 

Metode 

komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 

Anvendt 

materi-

ale. 

 

[Angiv hvilke materialer, der har været anvendt i forløbet, fordelt på kernestof og sup-

plerende stof. Angiv desuden omfanget i form af antal sider/procent og en angivelse af 

forløbets samlede undervisningstid og fordybelsestid (opgøres i timer a 60 minutter. Læs 

mere herom i bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelse § 19)] 

 Omfang 32 timer 

 

Kernestof 

 

Politik og demokrati: 25 ns. 

Som grundbog har vi anvendt: USA – historie, samfund, religion af Thor Banke Hansen 

og Andreas Bonne Sindberg, systime (2017) - kapitel 2.4: 

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

 

Fordelings og værdipolitik ift. republikanere og demokrater – 4 ns 

https://usasudfordringer.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=175  

 

Til belysning af stormen på kongressen: 15 ns. 

Kort explainer på 6 min. 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/da-trump-tilhaengere-stormede-kongressen-her-er-

hvad-vi-ved-der-skete  

 

Dokumentarfilm på DR: Trumps amerikanske blodbad 50 min. 

https://www.dr.dk/drtv/se/trumps-amerikanske-blodbad_236084 (sist besøgt 3/5 

2022) 

 

 

Velfærd og ulighed 26 ns 

Som grundbog har vi anvendt: USA’s udfordringer af Peter Brøndum og Annegrethe 

Rasmussen, Colombus (2020). følgende kapitler: 

  

Kap. 3.2.1 og 3.2.2 om udviklingen i ulighed og forklaringer på den: 12ns 

https://usahistoriesamfundreligion.systime.dk/?id=327
https://usasudfordringer.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=175
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/trumps-amerikanske-blodbad_236084
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https://usasudfordringer.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=181  

 

Kap. 3.4.2 Tre velfærdsmodeller 3ns 

https://usasudfordringer.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=195  

 

Kapitel 3.3.1 - Ulighed, social ulighed og klasser i det amerikanske samfund 4ns 

https://usasudfordringer.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=191  

 

Kapitel 3.5 og især kap.3.5.3 - Den sociale ulighed truer sammenhængskraften i USA 7ns 

https://usasudfordringer.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=178   

 

 

Økonomi og økonomisk politik – 20 ns. 

Her har vi repeteret en del fra deres forløb på samfundsfag C, men suppleret med kapitel 

fra: Skov m.fl: Samfundsfag på B, Colombus (2019) – kapitel 7. 

Kapitel 7.2. økonomiske kredsløb og konjunkturer: https://xn--samfpb-mua.ibog.forla-

getcolumbus.dk/?id=246  

Kapitel 7.3 Økonomiske mål: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolum-

bus.dk/?id=249  

Kapitel 7.4 økonomisk politik: strukturpolitik, finanspolitik og pengepolitik: https://xn--

samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=257  

 

Markedsrapport fra Dansk erhverv – til brug ved status over amerikansk økonomi 

https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/11-markedsrappor-

ter/usa  

 

Bidens ’Building back better’ plan: 

https://pov.international/biden-skaerer-ned-socialt-for-at-overleve/ 

 

Supplerende stof : 30 ns 

• artikel med statistik fra valget 2021: https://www.altinget.dk/artikel/her-er-gra-

ferne-der-viser-hvordan-joe-biden-vandt-valget-i-usa 

 

• Artikel i Ræson (2020) https://www.raeson.dk/2020/tim-whyte-hvis-biden-vil-

forsone-usa-ma-han-erkende-at-trump-sagde-noget-sandt-iblandt-alle-log-

nene/      

 

• Meningsmålinger i USA 28/2 2022: https://morningcon-

sult.com/2022/02/28/biden-approval-rating-ukraine-crisis/    

 

• Artikel avisen.dk  6/3 2022: https://www.avisen.dk/trump-putin-dilemma-split-

ter-republikanerne_683313.aspx   

 

• Uddrag fra Leder i dagbladet Information 3/3 efter Joe Biden ’state of the union’ 

tale: Putin skaber national enhed i USA  

 

• TV klip fra Tv2 og DR om ”angreb” på statsministeren 

https://usasudfordringer.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=181
https://usasudfordringer.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=195
https://usasudfordringer.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=191
https://usasudfordringer.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=178
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=246
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=246
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=249
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=249
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=257
https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=257
https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/11-markedsrapporter/usa
https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/11-markedsrapporter/usa
https://pov.international/biden-skaerer-ned-socialt-for-at-overleve/
https://www.altinget.dk/artikel/her-er-graferne-der-viser-hvordan-joe-biden-vandt-valget-i-usa
https://www.altinget.dk/artikel/her-er-graferne-der-viser-hvordan-joe-biden-vandt-valget-i-usa
https://www.raeson.dk/2020/tim-whyte-hvis-biden-vil-forsone-usa-ma-han-erkende-at-trump-sagde-noget-sandt-iblandt-alle-lognene/
https://www.raeson.dk/2020/tim-whyte-hvis-biden-vil-forsone-usa-ma-han-erkende-at-trump-sagde-noget-sandt-iblandt-alle-lognene/
https://www.raeson.dk/2020/tim-whyte-hvis-biden-vil-forsone-usa-ma-han-erkende-at-trump-sagde-noget-sandt-iblandt-alle-lognene/
https://morningconsult.com/2022/02/28/biden-approval-rating-ukraine-crisis/
https://morningconsult.com/2022/02/28/biden-approval-rating-ukraine-crisis/
https://www.avisen.dk/trump-putin-dilemma-splitter-republikanerne_683313.aspx
https://www.avisen.dk/trump-putin-dilemma-splitter-republikanerne_683313.aspx
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• https://www.tv2lorry.dk/tv2dk/dukke-af-mette-frederiksen-med-truende-be-

sked-braendt-af-under-demonstration  

 

• https://www.dr.dk/nyheder/seneste/statsministerens-tomme-bil-blev-eskorte-

ret-vaek-fra-rasende-demonstranter-af  

 

 

 

 

 

Arbejds-

former 

[Angiv de væsentligste arbejdsformer, der er anvendt i forløbet, fx klasseundervisning, 

virtuelle arbejdsformer,projektarbejdsform,anvendelse af fagprogrammer,skriftligt ar-

bejde,eksperimentelt arbejde.] 

 

Forløbet har været struktureret gennem 2 projekter:  

Et vidensprojekt) hvor eleverne i par arbejdede med at tilegne sig begreber og forståelser 

af lærerformulerede problemstillinger. Med løbende læreroplæg ogopsamlinger/øvelser 

undervejs. Projektets produkt var en Powerpoint med vigtigste pointer og modeller og 

en afsluttende screencast. 

Et eksamenssynopsisprojekt) Hvor eleverne på baggrund af dokumentarfilm og udleve-

rede bilag skulle producere en fuld synopsis og finde supplerende matriale. Afsluttende 

med en screencast og synopsisaflevering. 

 

 

 
  

https://www.tv2lorry.dk/tv2dk/dukke-af-mette-frederiksen-med-truende-besked-braendt-af-under-demonstration
https://www.tv2lorry.dk/tv2dk/dukke-af-mette-frederiksen-med-truende-besked-braendt-af-under-demonstration
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/statsministerens-tomme-bil-blev-eskorteret-vaek-fra-rasende-demonstranter-af
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/statsministerens-tomme-bil-blev-eskorteret-vaek-fra-rasende-demonstranter-af
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Forløb 4 

 

EU, globalisering og flygtninge 

 Forlø-

bets ind-

hold og 

fokus 

[Et kort resumé af forløbets indhold og fokus, herunder hvilke centrale problemstillin-

ger, der har været arbejdet med.] 

 

Forløbet har introduceret generelt til EU’s opbygning, formål og institutioner, samt glo-

baliseringsbegrebet. I forlængelse af krigen i Ukraine har vi beskæftiget os med hvordan 

EU håndterer flygtningestrømmen. Vi har også arbejdet lidt med regeringens planer for 

et asylsamarbejde med Rwanda og EU’s reaktioner herpå. 

 

Problemstillinger: 

Hvad er EU? Hvad har drevet integrationen i dybde og bredde? 

Hvordan er EU anderledes end andre internationale organisatoner? 

Hvordan er EU’s flygtningepolitik – hvad er Danmarks? 

Hvordan bruger politikerne medierne? Hvordan italesætter/framer danske politikere 

flygtningepolitikken/EU? 

Hvad er fordele og ulemper ved globaliseringen? 

Stiller pandemi og Ukrainekrig nogle spørgsmålstegn ved globaliseringen? 

Hvad betyder det for EU? 

 

 

Faglige 

mål 

Faglige mål - Eleverne skal kunne: 

- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at under-

søge 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 under-

søge og diskutere problemstillinger og konkludere 

 

- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, dia-

grammer 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. 

Kernestof 2.2. Kernestof 
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Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. 

Kernestoffet er: 

Sociologi 

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

,diskurs. 

 

Politik 

politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd 

magtbegreber og demokratiopfattelser 

politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politi-

ske systemer i Danmark og EU. 

 

Økonomi 

velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund 

globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder 

konkurrenceevne og 

arbejdsmarkedsforhold. 

 

Metode 

komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. 

Anvendt 

materiale. 

 

[Angiv hvilke materialer, der har været anvendt i forløbet, fordelt på kernestof og sup-

plerende stof. Angiv desuden omfanget i form af antal sider/procent og en angivelse af 

forløbets samlede undervisningstid og fordybelsestid (opgøres i timer a 60 minutter. 

Læs mere herom i bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelse § 19)] 

 Omfang: 30 timer + repetition 5 timer 

 

Kernestof: 

 

Om EU generelt 

Oliver Boserup Skov m.fl: Samf på B, forlaget Colombus (2019) 

Kap 4.7 EU’s institutioner og beslutningsproces 15 ns. 

https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=188  

 

Om Globalisering 

Kap 4.8 Menneskerettigheder i en globaliseret verden 3ns 

 

Kort film om EU produceret af CNBC: https://www.you-

tube.com/watch?v=9eufLQ3sew0 (sidst besøgt 9/5 2022) 

 

Om politisk meningsdannelse og brug af sociale medier- 4ns 

Karsten Nikolajsen og Thomas Ohnesorge, Samfundet på tværs, systime (2021) 

Kap. 3.3 delkapitler om mediernes indflydelse og Iscenesættelse på de sociale medier 

https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=229  

 

Om EU og flygtninge – 8ns 

Folketinget:  

https://www.eu.dk/da/temaer/asyl-og-migration/asyl-og-flygtninge-i-eu/flygtningekri-

sen-2015  

https://samfpåb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=188
https://www.youtube.com/watch?v=9eufLQ3sew0
https://www.youtube.com/watch?v=9eufLQ3sew0
https://samfundsfagpaatvaers.systime.dk/?id=229
https://www.eu.dk/da/temaer/asyl-og-migration/asyl-og-flygtninge-i-eu/flygtningekrisen-2015
https://www.eu.dk/da/temaer/asyl-og-migration/asyl-og-flygtninge-i-eu/flygtningekrisen-2015
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https://www.eu.dk/da/aktuelt/nyheder/2020/sep/asyl--og-migrationspagt-skal-for-

dele-ansvar-og-soerge-for-hurtigere-hjemsendelser  

 

Europaparlamentet: Hvad er EU's modsvar til den ukrainske flygtningekrise? 2ns 

https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/migra-

tion/20220324STO26151/hvad-er-eu-s-modsvar-til-den-ukrainske-flygtningekrise  

 

Sarah Vormsby: Flugten til Europa, systime 2016  

Kap 3.1 Flygtningestrømmen til Europa 

https://flugtentileuropa.systime.dk/?id=156  

 

 

Supplerende 20 ns 
Folketingets hjemmeside om EU: https://www.eu.dk/da  

Diverse opslag på facebook og instagram 

 

Uddrag fra debatten med Clement på DR2: Krigens pris 24/3 2022 om særloven. 

 

Artikler: 

Om Rwanda asylsamarbejde: 

https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-04-29-kritik-af-regeringens-rwanda-planer-naar-

nye-hoejder  

 

Om danske særlov 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/hvorfor-er-der-forskel-paa-ukrainere-og-andre-

flygtninge  

 

Læserbrev i information 

https://www.information.dk/debat/2022/03/racistisk-hykleri-naar-danske-politikere-

aabner-favnen-ukrainske-flygtninge  

 

Om nyt blik på globalisering 

https://www.altinget.dk/erhverv/artikel/globaliseringen-som-vi-kender-den-er-sendt-

30-aar-tilbage  

 

Arbejds-

former 

[Angiv de væsentligste arbejdsformer, der er anvendt i forløbet, fx klasseundervisning, 

virtuelle arbejdsformer,projektarbejdsform,anvendelse af fagprogrammer,skriftligt ar-

bejde,eksperimentelt arbejde.] 

 

Undervisningen har vekslet mellem læreroplæg og arbejde i par og individuelt 

Afsluttet med synopsisøvelse, hvor eleverne en sidste gang har trænet eksamensformen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.eu.dk/da/aktuelt/nyheder/2020/sep/asyl--og-migrationspagt-skal-fordele-ansvar-og-soerge-for-hurtigere-hjemsendelser
https://www.eu.dk/da/aktuelt/nyheder/2020/sep/asyl--og-migrationspagt-skal-fordele-ansvar-og-soerge-for-hurtigere-hjemsendelser
https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/migration/20220324STO26151/hvad-er-eu-s-modsvar-til-den-ukrainske-flygtningekrise
https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/priorities/migration/20220324STO26151/hvad-er-eu-s-modsvar-til-den-ukrainske-flygtningekrise
https://flugtentileuropa.systime.dk/?id=156
https://www.eu.dk/da
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-04-29-kritik-af-regeringens-rwanda-planer-naar-nye-hoejder
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-04-29-kritik-af-regeringens-rwanda-planer-naar-nye-hoejder
https://www.dr.dk/nyheder/politik/hvorfor-er-der-forskel-paa-ukrainere-og-andre-flygtninge
https://www.dr.dk/nyheder/politik/hvorfor-er-der-forskel-paa-ukrainere-og-andre-flygtninge
https://www.information.dk/debat/2022/03/racistisk-hykleri-naar-danske-politikere-aabner-favnen-ukrainske-flygtninge
https://www.information.dk/debat/2022/03/racistisk-hykleri-naar-danske-politikere-aabner-favnen-ukrainske-flygtninge
https://www.altinget.dk/erhverv/artikel/globaliseringen-som-vi-kender-den-er-sendt-30-aar-tilbage
https://www.altinget.dk/erhverv/artikel/globaliseringen-som-vi-kender-den-er-sendt-30-aar-tilbage

